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ATA DA 8ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE 
PINHEIROS DO ANO DE 2020. 

 

 

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS SÃO PONTOS FUNDAMENTAIS NO 

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA NOSSA SOCIEDADE! 

 

 

 

 

Abertura: Ao nono (9) dia do mês de Dezembro de 2020, às 19h13min, em primeira chamada, 

reuniu-se o Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros por meio de seus 

titulares, no ofício de Conselheiros Participativos Municipais, via acesso remoto/virtual através do 

software escolhido pela Administração Pública, Microsoft Teams, plataforma unificada de 

comunicação e colaboração que combina bate-papo, videoconferências, conforme regulamenta a 

portaria da Secretaria Especial de Relações Sociais - n° 003/PREF/CC/SERS/2020. 

 

Coordenação: Vitor Veloso 

Secretariado por: Éder Ferreira Leite 

 

I. Registro dos participantes e ausentes 

 

a) Conselheiro(a)s presentes: 

Antônio (Tony) José Brandão Peixoto, Deiny Façanha Costa, Éder Ferreira Leite, 

Fabiano Sannino, Gilberto Cavalieri Guimarães, Leonardo Bezerra Dos Santos, Mario 

Luís Pecoraro, Maurício Ramos De Oliveira, Neiva Otero D Almeida, Nélson De Souza 

Pinto Neto, Paulo Andréa Benetti, Rosana Caramaschi, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, 
totalizando 13 (treze) presenças. 

 

b) Conselheiro(a)s ausentes: 

Com justificativa apresentada: 

Régis Gabriel, totalizando 01 (uma) falta justificada. 

Sem justificativa apresentada: Maui Alves Zanon, Cecília Fernandes, totalizando 2 

(duas) faltas não justificadas. 

 

c) Autoridade(s) presente(s): nenhum(a) 

 

 

d) Munícipe(s) presente(s): nenhum(a) 

 

 

II. Pauta da Oitava Reunião Ordinária de 2020 

 

a) Check-in (Boas-vindas) dos Conselheiros Participativos de Pinheiros; 

b) Assuntos do Conselho: 

1. Leitura das faltas e avisos sobre perda de mandato; 

2. Apresentação das ações dos conselheiros e do conselho: a) CPM: Criação de Vídeos, 

Apresentação sobre linha rosa, Apresentação SPUrbanismo, Apresentação sobre Coordenação de 

Desenvolvimento Urbano, Apresentação sobre vacina Butantan, Apresentação Enel; b) Vitor: LAI estado, 

retorno do e-sic. 

3. Sobre reuniões periódicas para demandas; 



Av. das Nações Unidas, 7123 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-070 

 

4. Sobre análise de documentos de planejamento 

c) Aprovação das atas enviadas por e-mail (5, 6 e 7); 

d) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros sobre 

apresentação sobre meio ambiente; 

e) Eleição pra cargos de coordenador(a) e secretário(a) do Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Pinheiros; 

f) Diálogo aberto com munícipes, conselheiros participativos e as autoridades presentes 

interessadas a falar; 

g) Check-out dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e Encaminhamentos da Reunião 

Ordinária; 

  

 

III. Ordem do dia 

 

a) Check in conselheiros 

 

O Coordenador Vitor Ricardo Ferreira Veloso deu boa noite a todos e aproveitou para 

informar que as reuniões do CPM Pinheiros começam, em primeira chamada, com a 

presença de 1/3 dos Conselheiros e, em segunda chamada, após 30 minutos, conforme 

orientado em portaria. Em seguida, após a leitura da pauta, deu a palavra aos Conselheiros 

para que saudassem os presentes e fizessem algum relato que considerassem pertinente.  

 

Abaixo, as colocações realizadas: 

 

Conselheiro Éder Ferreira Leite trouxe dois pontos. O primeiro, surgido a partir de um 

questionamento do munícipe Daniel Ticianeli Giampa, se existe ou não, de forma regular, um 

terminal de ônibus próximo ao Largo da batata e Rua Cardeal Arcoverde. O munícipe reclama que, 

no local, muitos ônibus param em fila dupla, impedem a saída de carros dos prédios e atrapalham o 

comércio da região, além de deixarem o local/rua muito sujo. O segundo ponto foi sobre a 

iluminação da Avenida Fonseca Rodrigues, próximo ao Parque Villa Lobos, que encontra-se 

precária, com postes sem lâmpada ou com lâmpadas não acesas, fazendo com que esse trecho não 

ofereça segurança a quem caminha ou pratica esportes à noite. Finalizando, questionou se o 

representante da subprefeitura estava na reunião para dar uma devolutiva dos pontos apresentados. 

 

Conselheiro Fabiano Sannino falou sobre a crescente presença de moradores de rua nos 

Jardins - em especial na Avenida Paulista, parques e afins – e manifestou interesse em saber qual 

plano a subprefeitura teria para esta questão. Além disso, comentou sobre a concentração de 

entregadores de aplicativos na região, que fazem grandes bolsões perto de restaurantes e 

supermercados, desrespeitando as leis de trânsito e que, durante a noite, transformam-se em ponto 

de usuários de drogas. Muitos moradores, sobretudo senhoras, não se sentem seguros em caminhar 

por ali. O Conselheiro gostaria de saber se o poder público está ciente desta situação e quais 

medidas estão sendo tomadas. 

 

Conselheiro Gilberto Cavalieri Guimarães sugeriu ao coordenador que, no próximo ano, o 

CPM Pinheiros faça uso da verba destinada a despesas ordinárias como, por exemplo, a confecção 

de uma credencial para os conselheiros. Ele mesmo sente falta de algum tipo de identificação que 

facilite o trânsito nos órgãos municipais para pedir providências ou apresentar demandas do seu 

bairro. 

E aproveitou para recomendar, nas questões relativas à iluminação pública, o envio de ofício 

diretamente ao Ilume. Contribuindo no tema da iluminação pública, o Conselheiro Mário Pecoraro 

sugeriu também encaminhar estas questões ao Conseg. 

 

Conselheiro Maurício Ramos De Oliveira trouxe para a reunião o tema da queda de árvores, 

visto que houve muitos casos na região devido às últimas chuvas, inclusive com ocorrência de 
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morte. Lembrou que há um programa de prevenção de queda de árvores, conduzido pela Secretaria 

do Verde, mas que não está em curso. Salientou que a técnica do IPT – Instituo de Pesquisas 

Tecnológicas Giuliana Velasco tem feito um trabalho bacana, mas que, infelizmente, não está 

implementado na nossa cidade. A maneira de prevenir seria reativar o programa Abre a Caixa que 

permite que as raízes respirem e recebam as águas da chuva para ficarem mais saudáveis. A árvore 

que não respira e não recebe a água da chuva fica com a raiz atrofiada. A copa fica pesada com a 

chuva e com a água e o vento acaba derrubando árvores até saudáveis que não tem cupim, não tem 

histórico de bicho. Então é importante a gente tomar algumas medidas que sejam de prevenção 

sobre esse caso. 

Sobre o tema moradores de rua trazido pelo conselheiro Fabiano, ele ressalta que outras secretarias 

municipais podem ser acionadas, como a Secretaria de Direitos Humanos, pois é importante pensar 

no outro ser humano que está lá passando necessidade. Já o problema das drogas deve ser 

direcionado ao Conseg, à Polícia, pois não há outra solução. Em relação ao tema drogas, o 

conselheiro Gilberto relatou que, na última reunião do Conseg Pinheiros, solicitou ao Capitão 

Petenatti reforço no policiamento na Praça das Corujas, visto que muitos frequentadores da Praça do 

Por Sol (interditada por conta da pandemia), que costumam usar drogas, acabaram migrando para a 

Corujas. 

 

Conselheira Neiva Otero solicitou esclarecimento à subprefeitura sobre a situação do CADES 

Pinheiros, visto que o mandato da gestão atual expirou e não foi marcada eleição para este 

Conselho, que é um fórum importante para a região ao lado dos conselhos da saúde e da pessoa 

idosa. 

 

Conselheiro Nélson De Souza Pinto Neto adicionou ao tema dos bolsões de entregadores, 

trazido pelo conselheiro Fabiano, informação sobre as chamadas “dark kitchens”, casas alugadas 

especificamente só para cozinhas e entregas em aplicativos. Pelo que tem observado, essas casas 

não são fiscalizadas tanto pela sub quanto pela vigilância sanitária porque, como não são abertas ao 

público, muitas vezes o poder público nem sabe da existência delas. Por esta razão, ele considera 

importante realizar um ofício tanto para a coordenadoria de Vigilância Sanitária como para a 

subprefeitura de Pinheiros. O conselheiro também informou que Rua Ribeiro do Vale recebeu 

iluminação por led. Em contrapartida, a Rua Guaraiuva, na altura da Hípica Paulista, está muito 

escura porque nada foi trocado, Inclusive, está com índice de assalto bem alto e já é objeto de 

operação da polícia militar. 

 

Conselheiro Paulo Andrea Benetti solicitou que a subprefeitura esteja atenta à ação das 

construtoras na região em que vive, pois estão tomando conta de tudo no bairro e gerando grande 

quantidade de resíduos. 

 

Não houve apresentação ou demanda de munícipes. 

 

 

b) Assuntos do Conselho 

 

Leitura das faltas e perda de mandato 

 

O Coordenador Vitor Veloso apresentou um levantamento sobre a situação atual de faltas dos 

conselheiros. De acordo com o levantamento, as conselheiras Cecília Fernandes e Maui Alves Zanon 

atingiram o limite de faltas e correm risco de perder o mandato.  

De acordo com o artigo 5º da Portaria 002/PREF/CC/SERS/2020, itens II e III, citados abaixo, 

perde o mandato o(a) conselheiro (a) que:  

“II – deixar de comparecer, injustificadamente, a mais de 3 (três) reuniões plenárias 

consecutivas ou alternadas ou a mais de 3(três) reuniões convocatórias da 

Coordenação de Diálogo e Participação Social durante o período do mandato; 

III – deixar de comparecer, ainda que justificadamente, a mais de 6 (seis) reuniões 

plenárias ordinárias durante o período do mandato;” 

  

Ainda de acordo com o artigo 47 da mesma portaria, abaixo citado, o(a) conselheiro(a) tem 

até 15 (quinze) dias para apresentar uma defesa. 
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“Art. 47 A perda do mandato será declarada pelo próprio Conselho Participativo  

Municipal do território da respectiva Subprefeitura, após a devida apuração dos fatos, 

garantido o direito à ampla defesa no prazo de 15(quinze) dias contados a partir da 

ciência do Conselheiro. A defesa será avaliada e julgada pelos Conselheiros 

Participativos em reunião ordinária ou extraordinária.” 

  

O coordenador pontuou que já informou ambas da situação e que, caso não entrassem em 

contato até o final desta reunião, enviaria notificação sobre a perda do mandato. Ambas terão 15 dias 

para responder depois da ciência, com direito de ampla defesa. Se não responderem, perdem o 

mandato. 

 

Ações dos Conselheiros 

 

Conselheira Deiny Costa pediu orientação sobre como agilizar a solução de um problema 

em sua rua referente ao retorno de esgoto em alguns prédios. Sua rua é a do Carrefour Pamplona e 

ela supõe que a rede está subdimensionada para a quantidade de esgoto gerada pelo Carrefour. A 

Sabesp já foi avisada. Contudo, até o momento nada foi feito. A conselheira gostaria de saber se a 

subprefeitura pode solicitar providências à Sabesp. 

 

Conselheiro Tony Peixoto recomenda fazer um ofício e formalizar a reclamação, gerando 

protocolo. Importante seguir os trâmites necessários para a formalização de demandas via portal 156 

e posterior acompanhamento pelo número no SEI-Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura.  

Contudo, o conselheiro aproveita para reforçar a necessidade do CPM e de seus conselheiros terem 

um diálogo mais próximo e periódico com o subprefeito e equipe da subprefeitura, criarem um 

vínculo com a subprefeitura, pois muitas vezes não há devolutiva das solicitações. 

 

 Conselheiro Fabiano Sannino sugere manter um arquivo com contatos de órgãos municipais 

para facilitar a ação do CPM. Aproveitou para esclarecer que os entregadores de aplicativos nos 

Jardins, em especial da Alameda Jaú, ficam em frente a restaurantes mesmo. 

 O Coordenador Vitor Veloso recorda que foi aprovado na reunião ordinária anterior a 

proposta dos conselheiros criarem pequenos vídeos de apresentação, de no máximo 5 minutos, 

sobre suas atuações e um canal de contato. Os vídeos serão publicados nos canais de comunicação 

do CPM. Os conselheiros interessados podem enviar diretamente para ele. Em seguida, apresentou 

um status sobre ações já deliberadas pelo Conselho: apresentação sobre a linha rosa do Metrô está 

sem previsão de data para acontecer; apresentação da SPUrbanismo aguardando a diretoria definir 

a retomada; solicitação ao Instituto Butantan de apresentação sobre a vacina ainda sem retorno; 

apresentação Enel não houve retomada do contato.  

 

Sobre reuniões periódicas para demandas 

 

O coordenador Vitor Veloso lembrou que o CPM tem a obrigatoriedade de, semestralmente, 

realizar uma reunião ordinária com alguma associação ou coletivo da nossa região para a troca de 

ideias e/ou demandas. 

Ressaltou, ainda, que é obrigação da Casa Civil, por meio do Secretário de Relações Sociais, 

encaminhar e promover semestralmente junto com o Conselho Participativo Municipal a análise dos 

documentos de planejamento, conjunto de indicadores, agenda dos conselhos setoriais e fórum 

representativos ativos de sua região e vinculados a assuntos do governo local. Em resumo, é preciso 

cobrar e acompanhar essa análise que está prevista no decreto 59.023 de 21 de outubro de 2019.  

 

 

c) Aprovação atas das reuniões ordinárias 5, 6 e 7  

 

Votação e parecer favorável (sim): Antônio José Brandão Peixoto, Deiny Façanha Costa, Éder 

Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Gilberto Cavalieri Guimarães, Leonardo Bezerra Dos Santos, 

Neiva Otero D Almeida, Nélson De Souza Pinto Neto, Paulo Andréa Benetti, Vitor Ricardo Ferrei-

ra Veloso, totalizando 10 (dez) votos. 
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Votação e parecer contrário (não): não houve oposição, totalizando 0 (zero) voto. 

Abstenção de votação: Mario Luís Pecoraro e Maurício Ramos, totalizando 2 (dois) votos. 

Foi aprovada por maioria absoluta, ou seja, com um número maior de votos favoráveis, que a 

metade mais um do total de Conselheiros Titulares em exercício no CPM Pinheiros. 

 

d) Votação sobre a realização ou não de um encontro com Gilberto Natalini sobre o te-

ma política ambiental. 

Votação e parecer favorável (sim): Antônio José Brandão Peixoto, Deiny Façanha Costa, Éder 

Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Gilberto Cavalieri Guimarães, Leonardo Bezerra Dos Santos, 

Mário Pecoraro, Maurício Ramos, Neiva Otero D Almeida, Nélson De Souza Pinto Neto, Paulo 

Andréa Benetti, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, totalizando 12 (doze) votos. 

Votação e parecer contrário (não): não houve oposição, totalizando 0 (zero) voto. 

Abstenção de votação: não houve abstenção, totalizando 0 (zero) voto. 

Foi aprovada por maioria absoluta, ou seja, com um número maior de votos favoráveis, que a 

metade mais um do total de Conselheiros Titulares em exercício no CPM Pinheiros. 

 

e) Eleição Coordenador(a) e Secretário(a) CPM Pinheiros 

 

Os conselheiros presentes na reunião manifestaram apreço e satisfação com a coordenação 

realizada pelo Conselheiro Vitor Veloso, parabenizando-o pelo excelente trabalho desenvolvido ao 

longo dos últimos seis meses. Não houve objeção a que ele continuasse à frente da coordenação do 

CPM Pinheiros no 1º semestre de 2021. 

Portanto, Vitor Veloso foi o único candidato a coordenador, sendo assim reconduzido ao 

cargo. 

 

A conselheira Neiva Otero se candidatou ao cargo de secretária. Foi a única candidata sendo 

assim eleita secretária-geral. Ela aproveitou para sugerir que a redação da ata das reuniões ficasse 

sob responsabilidade do pleito, havendo um rodízio entre conselheiros. 

 

 

 
f) Diálogo aberto munícipes e autoridades presentes 

 

Como não houve participação de munícipes e de autoridades não houve diálogo aberto. 
 

g) Check out Conselheiros 

 

O Conselheiro Tony Peixoto sugeriu que, no próximo ano, o CPM Pinheiros convide os 

vereadores eleitos, pelo menos dois por mês, para entrevistas com os conselheiros com o objetivo 

de acompanhar o trabalho deles na nossa região. Alertou, ainda, para a revisão do PDE-Plano 

Diretor Estratégico, que deve trazer consequências boas e ruins para o futuro, e a necessidade de 

estarmos atentos a isso.  Por fim, salientou a importância de criar o nosso próprio regimento interno, 

um legado que pode ser dividido com as outras 32 subs. 

 

A Conselheira Deiny Costa ratificou a importância de estarmos atentos à revisão do PDE em 

2021. E aproveitou para comentar que acha válido fazer o rodízio para a redação das atas, 

acrescentando que poderíamos ser mais sucintos em nossas explanações, evitando falas muito 

longas. 

 

Os demais conselheiros agradeceram ao coordenador os trabalhos realizados em 2020, 

desejaram boas festas e boa noite a todos. 


