
ATA DA 3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA 
DE PINHEIROS DO ANO DE 2021.

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS SÃO PONTOS FUNDAMENTAIS NO 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA NOSSA SOCIEDADE!

Link para a gravação: https://youtu.be/QaG4fqfld1M
Disponível também via página no Facebook: https://  facebook.com/cpmpinheiros  

Abertura: Ao trinta e um (31) dia do mês de março de 2021, às 19h00min, em primeira
chamada e segunda chamada 19h15min, 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: Gilberto Cavalieri Guimarães

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,  Nélson  De  Souza  Pinto  Neto  Paulo  Andréa  Benetti,
Rosana  Caramaschi, Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso, totalizando  12
(doze) presenças

b) Conselheiro(a)s ausentes:

Com justificativa apresentada:
Neiva  Otero  D  Almeida,  Régis  Gabriel,  totalizando  02  (Duas)  faltas
justificadas.

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

d)  Munícipe(s) presente(s): Marcelo e Elaine Guedes
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II. Pauta da Terceira Reunião Ordinária de 2021

1  –  Check-in  (Boas-vindas)  dos  Conselheiros  Participativos  de  Pinheiros,  convidados  e
autoridades presentes interessadas a falar;

a) Informes
b) Leitura das Pautas
c) Apresentação e Adição de pauta

2 – Espaço para apresentação de demandas e cobranças dos munícipes;
3 – Diálogo aberto com munícipes, conselheiros participativos e as autoridades presentes

interessadas a falar;
4 – Check-out dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e Encaminhamentos da Reunião

Ordinária;
a) Explicação e posicionamento sobre a votação.
b) Ressalvas das pautas
c) Considerações finais

III. Ordem do dia  

1. 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:

A Conselheira Deiny Façanha Costa após se apresentar informou que sairia mais cedo da
reunião por conta da sua participação no curso de Formação de Conselheiros patrocinado
pela Escola Municipal.. 
O Conselheiro Éder Ferreira Leite se apresentou e informou que não tinha nada a declarar
O Conselheiro Fabiano Sannino, se apresentou e informou que não tinha nada a declarar
O Conselheiro Gilberto Cavalieri Guimarães, se apresentou e informou que não tinha nada a
declarar
O Conselheiro Leonardo Bezerra Dos Santos se apresentou e comentou que não tinha nada
a declarar
O Conselheiro Mario Luís Pecoraro se apresentou e informou que não tinha nada a declarar.
O Conselheiro Maurício Ramos De Oliveira se apresentou e informou que não tinha nada a
declarar O Conselheiro Paulo Andréa Benetti se apresentou sem mais nada a dizer.
O Conselheiro Nelson de Souza Pinto Neto se apresentou e informou que não tinha nada a
declarar
.

.

Assuntos do Conselho

1. Coordenador Vitor Veloso informou que substituíram o coordenador de governo
local  da sub Prefeitura de Pinheiros,  e está aguardando a posse do novo sub
Prefeito para marcar uma reunião de apresentação do Conselho, e apresentar
algumas reivindicações antigas, como por exemplo, o fornecimento de crachás
de identificação para os conselheiros. 

.
2. Coordenador Vitor  Veloso solicitou que o conselho faça uma reflexão sobre a

eleição  de  novo  coordenador,  uma  vez  que  a  atual  gestão  finda  ainda  este
semestre.
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3. Coordenador Vitor Veloso questionou demais conselheiros sobre a adoção oficial
do endereço de e-mail subprefeitura.cpm@gmail.com  com o objetivo de receber
demandas dos munícipes e registro de identificação nas redes sociais.

4. Coordenador  Vitor  Veloso  questionou  se  algum  conselheiro  poderia  ficar
responsável  pelas  mídias,  divulgando  informações  junto  aos  munícipes.  O
conselheiro Fabiano se dispôs a ficar com esta função.

5. Coordenador  Vitor  Veloso  propôs  a  criação  de  um Grupo  de  Trabalho  com o
objetivo de estudar o plano de metas PLOA, e apresentar críticas e propostas.
Como no momento nenhum conselheiro se manifestou, o assunto ficou para ser
discutido por Whatsapp.

6. O  Coordenador  Mario  Pecoraro,  discorreu  sobre  a  importância  do  curso  de
formação  de  conselheiros,  no  qual  é  participante,  que  poderia  instruir  os
conselheiros  a  conhecer  melhor  a  estrutura  da  Prefeitura  e  esta  forma
encaminhar solicitação de soluções.

7. Coordenador  Vitor  Veloso  colocou  em  discussão  o  encaminhamento  da
participação  do  Conselheiro  Mauricio  Ramos  de  Oliveira  para  uma  vaga  no
Conselho Municipal de Política Urbana e que medidas o conselho poderia tomar
para que a indicação fosse aceita. O Conselheiro Antônio Peixoto informou que
está  acompanhando  o  processo  e  que  as  indicações  para  a  composição  do
conselho não está obedecendo com rigor a legislação, deixando dúvidas sobre a
lisura do processo.

.

Participação de Munícipe

O Munícipe Marcelo, após se apresentar, encaminhou uma demanda de solicitação
de asfaltamento na Rua Iraci, informando que já havia recolhido assinaturas dos moradores
com  posição  favorável  ao  pedido.  O  Conselheiro    Gilberto  Cavalieri  Guimarães   sugeriu
postar a solicitação no portal 156 da Prefeitura com recebimento de número de protocolo,
que sem este registro oficial, o Conselho não poderia ajudar. 

A  Munícipe  Elaine  Guedes,  encaminhou  solicitação  de  instalação  de  placas  de
orientação aos proprietários de cães para utilizarem focinheiras nos animais. Informou que
nas  ruas  próximas  a  Praça  Gastão  Vidigal  vários  animais  são  soltos  pelos  seus  donos
causando apreensão a pessoas passeando pelo local. O munícipe Marcelo informou que
existe a lei estadual nr 11.531 que dispõe sobre a obrigatoriedade.

d) Check out Conselheiros

Conselheiro   Antônio (Tony),, José Brandão Peixoto   – Sem nada a dizer.
Conselheira   Deiny Façanha Costa   – Agradeceu e sem nada a dizer.
Conselheiro   Fabiano Sannino   – Sem nada a dizer
Conselheiro Gilberto Cavalieri Guimarães – Boa noite e nada mais a acrescentar
Conselheiro Leonardo Bezerra Dos Santos – Boa noite e nada mais a acrescentar 
Conselheiro Mario Luís Pecoraro - Boa noite e nada mais a acrescentar
Conselheiro  Maurício  Ramos  De  Oliveira reforçou  a  importância  da  população  em usar
máscaras de proteção, pois havia perdido um parente e ao dar apoio ao familiar presenciou
um certo caos nos hospitais.de São Paulo..
Conselheiro Nélson De Souza Pinto Neto finalizou agradeceu a reunião.
Conselheiro Paulo Andréa Benetti agradeceu.
Coordenador Vitor Ricardo Ferreira Veloso, encerrou a reunião da CPM de Pinheiros.
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	 Iniciativas SOLIDÁRIAS são pontos fundamentais no processo de transformação da nossa sociedade!

