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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO PARTICIPATIVO        
MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS DE 2019. 

INICIATIVAS COMUNITÁRIAS SÃO PONTOS 

FUNDAMENTAIS NO PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO DA NOSSA SOCIEDADE! 
 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019 DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS. 

 

Nesta arena participativa, onde as batalhas são travadas, estamos mostrando a Prestação de contas do 

ano de 2019, num senso de abertura, propósito e responsabilidade. 

 

DEZEMBRO DE 2018 

 

A nova Coordenação do Conselho Participativo de Pinheiros do 1° Semestre de 2019 foi eleita em 13 

de Dezembro de 2018. 

Coordenação: Régis Gabriel 

Secretária Geral: Verônica Bilyk 

Coordenador Adjunto: José Augusto Vieira de Aquino 

Secretário Adjunto: Maurício Ramos de Oliveira 

  

Em Dezembro de 2018, foi elaborado o calendário do Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Pinheiros procurando evitar conflitar com as outras reuniões mensais dos Conselhos 

Comunitários de Pinheiros. Foi solicitado ao Chefe da Unidade de Compras da Supervisão de 

Administração e Suprimentos agendamento anual do auditório. 

 

Foi criado também documento/texto e divulgado nos meios de comunicação disponíveis, com a 

Agenda Geral de 2019 (dias da semana do mês, horário e local) das reuniões mensais dos Conselhos 

Comunitários de Pinheiros: 

 

CADES: Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz 

Conseg: Conselho Comunitário de Segurança 

 

• CADES-Pinheiros - Todas as segundas 4as. feiras de cada mês, as 16:30h no Auditório Chico 

Mendes da Subprefeitura de Pinheiros, localizada na Avenida das Nações Unidas, 7123, com 

entrada pela Avenida Prof. Frederico Hermann Jr., número 595 

 

• Conselho Gestor da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros da Região de Pinheiros - 

Todas as primeiras 4as. feiras de cada mês, as 17:00h no Auditório Chico Mendes da 

Subprefeitura de Pinheiros, localizada na Avenida das Nações Unidas, 7123, com entrada pela 

Avenida Prof. Frederico Hermann Jr, número 595 

 

• Conseg Brooklin - Todas as terceiras 3as. feiras de cada mês, as 20h no Colégio Guri, localizado 

na Avenida Padre Antônio José Dos Santos, 1189. 

 

• Conseg Itaim Bibi - Todas as primeiras 3as. feiras de cada mês, as 19:30h no Centro de 

Integração Empresa-Escola, localizado na Rua Tabapuã, 540 - 2º andar. 

 

• Conseg Jardins e Paulista - Todas as segundas 2as. feiras de cada mês, as 19:30h no Colégio 

Dante Alighieri, localizado na Alameda Jaú, 1061. 
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• Conseg Pinheiros - Todas as primeiras 2as. feiras de cada mês, as 19:30h na Associação 

Comercial de São Paulo, localizada na Rua Simão Alvares, 517. 

 

• Fórum do Idoso de Pinheiros - Todas últimas quintas-feiras de cada mês das 9h às 12h no 

Auditório Chico Mendes da Subprefeitura de Pinheiros, localizada na Avenida das Nações 

Unidas, 7123, com entrada pela Avenida Prof. Frederico Hermann Jr., número 595. 

 

• Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros - Todas últimas quintas-feiras 

de cada mês as 19:00h no Auditório Chico Mendes da Subprefeitura de Pinheiros, localizada 

na Avenida das Nações Unidas, 7123, com entrada pela Avenida Prof. Frederico Hermann Jr., 

número 595. 

 

JANEIRO DE 2019 – INÍCIO DA NOVA GESTÃO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 

 

Em algum lugar ao longo do caminho, assim como na vida, corações cheios de esperança e 

expectativas, deram lugar a outras coisas, os conselheiros foram saindo aos poucos e o grupo foi 

diminuindo. Foi assim que caminhamos nesta longa jornada destes dois anos entre companheiros 

improváveis, compartilhando alguns momentos, sem isso não teríamos como carregar ao longo desse 

caminho, o que os nossos companheiros se lembram e do que você que participou, também se 

lembra, o laço da memória. 

Todos nós vivemos a nossa própria vida não é mesmo, um fio condutor percorrendo o tecido de cada 

ser, que por mais desconectados e diversificados pareçam ser, estão se movendo invisivelmente em 

direção a uma teia maior, um tecido de elementos fortes e interligados, que precisa suportar ataques 

dos governos, de dentro das próprias comunidades e desafios em áreas como educação, qualidade 

de vida, convivência, cultura, etc. 

 

Estamos tentados eternamente de sair da qualidade humana. Nossos cérebros antigos se digladiam 

com as mais recentes idéias e artefatos, com as novas tecnologias que mudam as circunstâncias das 

nossas vidas, a vida rotinizada, a tirania dos horários, clichês internalizados e respostas prontas, 

tirando a capacidade das pessoas de se reconectar mais harmoniosamente com a natureza e os limites 

naturais, de intervir para uma melhor qualidade da sua vida e da sociedade.  

Todo o trabalho do Conselho Participativo Municipal é parcial, apenas um passo de uma jornada, 

aprimorada de forma gradual, permanente, oscilante e enfrentada por reveses e sucessos. A 

participação social varia consideravelmente de acordo com o contexto da vida de cada um, dos seus 

pensamentos, habilidades, conhecimentos, disposição, os recursos disponíveis, bem como a situação 

na mão e as pedras no caminho. 
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Queremos incentivar a participação social das pessoas que estão preocupadas, pessoas que se 

importam, pessoas que estão procurando maneiras de se engajar com as dinâmicas locais, 

interessadas em redirecionar algumas de suas atividades ou que querem ser informadas. As lutas na 

vida cotidiana, das quais fazemos parte, uma sequência de eventos mais ou menos comuns, está cheia 

de atitudes belas e inspiradoras. Adotando a perspectiva de que estamos interligados, que a nossa 

qualidade de vida é importante, de forma bem-intencionada e bem informados podemos 

desempenhar um papel positivo. 

 

O diálogo aberto, a descoberta dos outros e o reconhecimento de que todos nós somos interligados. 

O Diálogo Aberto do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros é um processo 

de participação social e construção de políticas públicas em diálogo, de forma territorializada e por 

intermédio de projetos/temas. São as vozes de indivíduos refletindo sobre sua própria experiência 

vivida, comunidades fornecendo conhecimento em primeira mão das dinâmicas locais, especialistas 

e organizações fornecendo conhecimento objetivo e confiável e uma síntese construtiva respeitando 

as contribuições individuais e, ao mesmo tempo, fortalecendo as suas conexões. 

 

É importante dedicar atenção e recursos para ajudar a criar novos espaços, lugares em ambientes 

confortáveis, que as pessoas se sintam bem-vindas e melhorar os já existentes, apoiando e sustentando 

membros das comunidades, especialistas, decisores políticos e empresas em suas interações com 

liberdade de expressão, compartilhamento de histórias, conhecimentos, necessidades, experiências 

dos problemas significativos, mapeamento dos ativos das comunidades, multiplicação de idéias e 

cultivando seus relacionamentos de maneira significativa para desenvolver a confiança mútua e por 

fim, chegando a acordos de cooperação para incentivar as atividades das comunidades e a inovação. 

 

Os Diálogos Abertos tem entrada aberta e democrática ao público em geral. Utilizamos o auditório da 

Subprefeitura de Pinheiros, onde fica instalado o Conselho Participativo Municipal para interagir com 

as comunidades. E utilizamos os diversos repertórios do Conselheiros Participativos (percepções, 

conhecimentos, habilidades, interesses), suas conexões com uma variedade de redes socioculturais 

e recursos materiais. 

 

Mantendo a comunicação aberta, suspendendo o julgamento, buscando sempre a pluralidade de 

gêneros, permanecendo aberto ao inesperado, as pessoas que nunca foram convidadas e com pouca 

experiência de expressar e defender suas ideias, tem oportunidade de ganhar experiência e 

confiança. 

 

Fizemos a pré-agenda dos convidados (telefone, e-mail), algumas formalizações via ofícios, 

comunicação aberta as comunidades, recrutamos pessoal de apoio no diálogo aberto, montamos a 

infraestrutura e trouxemos alimentos e bebidas. 

 

1° DIÁLOGO ABERTO DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – 

PROJETO CAMINHAR PINHEIROS – 17 DE JANEIRO DE 2019.  

 

Contamos com a presença de convidados muito especiais: Christian Baines - Gestor de Políticas 

Públicas da 99 Táxis, Hannah Arcuschin Machado - Coordenadora de Design Urbano e Mobilidade da 

Bloomberg Initiative for Global Road Safety, Heloísa Martins - Gerente de Segurança de Tráfego da 

CET, Vanessa Rochha Rêgo - Presidente da Associação Coletivo Pinheiros, Vereador José Police Neto. 

 

Mestre de cerimônias do 1° Diálogo Aberto: Verônica Bilyk - Secretária Geral do Conselho 

Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

Relatório do 1° diálogo aberto do conselho participativo municipal da subprefeitura de pinheiros 

https://pt.scribd.com/document/420032676/RELATORIO-DO-1-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-

PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS 

 

https://pt.scribd.com/document/420032676/RELATORIO-DO-1-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
https://pt.scribd.com/document/420032676/RELATORIO-DO-1-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
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QUADRO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 

 

Em 14 de Janeiro o Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros doou com recursos 

privados o primeiro quadro do Conselho Participativo Municipal para ser instalado no Auditório da 

Subprefeitura de Pinheiros. A instalação do quadro ocorreu um pouco antes da 1° Reunião Ordinária 

de 31 de Janeiro de 2019. A partir daí foram feitas algumas reuniões de grupo. 
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Como construir inteligência sem muitos recursos, enfocando noções, desejos em passos significativos 

e ampliando o poder das pessoas... Construa, na imaginação, formas de intervir no mundo, ajudada 

por representações concretas.  

  

Projetos de melhorias para os munícipes só vão responder adequadamente às necessidades das 

pessoas para as quais foram projetados, se os cidadãos que serão afetados forem integrados no 

processo de design de maneira aberta. Devemos estudar como as comunidades, interagem com os 

artefatos/serviços na vida cotidiana, como tornam para elas relevantes estes artefatos/serviços, 

projetando nos artefatos as mudanças imprevistas das necessidades e desejos das comunidades, 

projetando para abarcar o uso não sonhado, expandindo o escopo do artefato sem muito esforço dos 

cidadãos. 

  

O quadro doado à Subprefeitura de Pinheiros representa o processo de trabalho do Conselho 

Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros e o seu progresso, constrói confiança, constrói 

transparência, esclarece o que queremos transmitir, valoriza indivíduos e interações e é construído e 

usado coletivamente. 

  

As metodologias utilizadas buscam soluções práticas para os problemas públicos, além de apresentar 

dados abertos sobre diversos temas da cidade e mapas. 

  

Alguns exemplos: 

• Focar nas mudanças que os projetos podem contribuir no curto e longo prazo. 

• Definir um objetivo claro e criar um entendimento mútuo sobre a importância do projeto. 

• Visualizar um projeto nas suas etapas para avaliar e identificar potenciais inexplorados. 

• Fazer checagens rápidas de como as iniciativas são colocadas em prática. 

• Visualizar detalhadamente uma experiência de serviço público a partir dos olhos do usuário. 

• Estruturar os dados coletados na pesquisa e identificar temas principais. 

• Conduzir uma geração de ideias focada nos desafios levantados. 

• Selecionar e priorizar as ideias mais promissoras a partir de critérios claros. 

• Explorar os potenciais e desafios das ideias para selecionar as mais promissoras. 

• Descrever e apresentar um conceito desenvolvido para outras pessoas. 

• Criar uma ponte entre o que você sabe da sua análise e as ideias que você quer desenvolver. 

• Testar ideias de forma rápida e receber respostas para desenvolver mais as alternativas. 

• Gerar insights sobre como ideias podem se desenvolver e levar a mudanças no futuro. 

 

PRIMEIRA REUNIÃO INTER-CONSELHOS PARTICIPATIVOS - 23 DE  JANEIRO DE 2019 

 

Participamos no dia 23 de  Janeiro de 2019 de uma reunião presencial Inter-conselhos Participativos 

de todas as Subprefeituras da cidade para aprimorar o diálogo entre os coordenadores dos Conselhos 

Participativos da cidade de São Paulo e estabelecer objetivos e metas comuns. 

 

E procuramos no ano de 2019 colaborar com a Coordenação de Diálogo e Participação Social, da 

Secretaria Municipal relacionada aos Conselhos Participativos Municipais, com sua função articulação 

com os diferentes segmentos da sociedade civil organizada. 

 

Foi também regularizado no ano de 2019 as perdas de mandatos e as novas titularidades do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros, do mandato biênio 2018-2019. Dos 25 titulares e suplentes 

com um ou mais votos, vinte (20) foram eleitos titulares, cinco (5) conselheiros renunciaram no 

primeiro ano e (1) perdeu o mandato por postular cargo eletivo no Legislativo, entraram os cinco(5) 

suplentes, ficando 19 titulares no segundo ano. 
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1° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE 

PINHEIROS - 31 DE  JANEIRO DE 2019 

 

Na primeira reunião ordinária, tivemos a presença do então Chefe de Gabinete da Subprefeitura de 

Pinheiros,  nomeado 17 de Janeiro de 2019, Luiz Fernando Alfredo da Silva. 
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Link do diário oficial abaixo com a Ata da 1° reunião ordinária 31-01-2019. 

https://tinyurl.com/diario-oficial-1-reuniao 

https://pt.scribd.com/document/428897551/Diario-Oficial-ATA-DA-1-REUNIAO-ORDINARIA-31-01-

2019 

https://pt.scribd.com/document/422103763/ATA-DA-1-REUNIAO-ORDINARIA-31-01-2019 

 

Foi feito ofício e procedimentalização das demandas apresentadas pelos munícipes presentes na 

primeira reunião ordinária, do dia (31-01-2019) trinta e um de Janeiro de dois mil e dezenove, sobre a 

fiscalização das infrações atinentes a poluição sonora elevada, horários de funcionamentos noturnos, 

assim como sobre a utilização indevida do espaço público e possíveis irregularidades.  

 

Foram desenvolvidos os seguintes modelos de documentos: 

 

• Formulário de demandas dos munícipes do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura 

de Pinheiros. 

• Lista de verificação dos atos requeridos pelos conselheiros participativos a ser entregue a 

Secretária Geral. 

• Modelos de Ofícios do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros. 

• Check-in e check-out de reuniões. 

• Lista e controle de presenças das reuniões. 

• Templates para o quadro magnético do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de 

Pinheiros. 

• Crachás do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros assinados pelo 

Subprefeito. 

 

FEVEREIRO DE 2019 

 

2° DIÁLOGO ABERTO DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – 

CARNAVAL E SEUS EFEITOS NA REGIÃO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS - 14 DE 

FEVEREIRO DE 2019.  

https://tinyurl.com/diario-oficial-1-reuniao
https://pt.scribd.com/document/428897551/Diario-Oficial-ATA-DA-1-REUNIAO-ORDINARIA-31-01-2019
https://pt.scribd.com/document/428897551/Diario-Oficial-ATA-DA-1-REUNIAO-ORDINARIA-31-01-2019
https://pt.scribd.com/document/422103763/ATA-DA-1-REUNIAO-ORDINARIA-31-01-2019
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Contamos com a presença de convidados muito especiais: Dr. João Vestim Grande, que passou a 

exercer o cargo de Subprefeito a partir de 17 de Janeiro de 2019, Senhor Ronaldo Bitello Tomei  Junior, 

Assessor de Comunicação da Secretaria da Cultura, Senhor José Cury Filho do Fórum dos Blocos. 

 

Mestre de cerimônias do 2° Diálogo Aberto: Verônica Bilyk - Secretária Geral do Conselho 

Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

Foram enviados ofícios de forma presencial e eletrônica às autoridades da prefeitura da cidade de São 

Paulo que estão organizando o Carnaval 2020 para que ajudem a comunidade da região da 

Subprefeitura de Pinheiros no tratamento dos conflitos e demandas sociais referentes ao Carnaval de 

Rua que se realizará no ano de 2020. 

 

2° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE 

PINHEIROS - 28 DE  FEVEREIRO DE 2019 

 

Na segunda reunião ordinária, tivemos a presença do então Supervisor de Esportes e Lazer da 

Subprefeitura de Pinheiros, nomeado em 19 de Fevereiro de 2019, Renato Ariedi Lima. 

 

LINK DO DIÁRIO OFICIAL ABAIXO - ATA DA 2° REUNIÃO ORDINÁRIA 28-02-2019 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-2-reuniao 

https://pt.scribd.com/document/429359434/Diario-Oficial-ATA-DA-2-REUNIAO-ORDINARIA-28-02-

2019 

https://pt.scribd.com/document/422103941/ATA-DA-2-REUNIAO-ORDINARIA-28-02-2019 

 

Foi feito ofício da demanda apresentada pela munícipe presente nesta segunda reunião ordinária, do 

dia (28-02-2019) vinte e oito de Fevereiro de dois mil e dezenove sobre podas a serem feitas na PRAÇA 

ALEXANDRE ISSA MALUF. 

 

 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-2-reuniao
https://pt.scribd.com/document/429359434/Diario-Oficial-ATA-DA-2-REUNIAO-ORDINARIA-28-02-2019
https://pt.scribd.com/document/429359434/Diario-Oficial-ATA-DA-2-REUNIAO-ORDINARIA-28-02-2019
https://pt.scribd.com/document/422103941/ATA-DA-2-REUNIAO-ORDINARIA-28-02-2019
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MARÇO DE 2019 

 

3° DIÁLOGO ABERTO DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – 

CALÇADAS PLANAS E UNIFORMES - 14 DE MARÇO DE 2019.  

 

Contamos com a presença de convidados muito especiais: Dra. Célia Marcondes – Líder Comunitária, 

Vereador Dr. Gilberto Tanos Natalini, José Renato Melhem - Arquiteto e Urbanista criador do Programa 

Passeio Livre de Calçadas, Matilde da Costa - Arquiteta e Urbanista Presidente da Comissão 

Permanente de Calçadas da Cidade de São Paulo e Marcia Custódio – Fisioterapeuta e CPM Pinheiros. 

 

APRESENTAÇÕES DO 3° DIÁLOGO ABERTO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 

 

Folheto 3° diálogo aberto do conselho participativo municipal da subprefeitura de pinheiros 

https://pt.scribd.com/document/402020171/Folheto-3-Dialogo-Aberto 

 

Apresentação Arquiteta e Urbanista Matilde Da Costa 

https://pt.scribd.com/document/402019012/Apresentacao-Arquiteta-e-Urbanista-Matilde-Da-Costa 

 

Apresentação Arquiteto e Urbanista José Renato Melhem 

https://pt.scribd.com/document/402019060/Apresentacao-Arquiteto-e-Urbanista-Jose-Renato-

Melhem 

 

Apresentação Da Fisioterapeuta Marcia Custódio 

https://pt.scribd.com/document/402019157/Apresentacao-Da-Fisioterapeuta-Marcia-Custodio 

 

Apresentação Dra. Célia Marcondes 

https://pt.scribd.com/document/402019221/Apresentacao-Dra-Celia-Marcondes 

 

 

 

https://pt.scribd.com/document/402020171/Folheto-3-Dialogo-Aberto
https://pt.scribd.com/document/402019012/Apresentacao-Arquiteta-e-Urbanista-Matilde-Da-Costa
https://pt.scribd.com/document/402019060/Apresentacao-Arquiteto-e-Urbanista-Jose-Renato-Melhem
https://pt.scribd.com/document/402019060/Apresentacao-Arquiteto-e-Urbanista-Jose-Renato-Melhem
https://pt.scribd.com/document/402019157/Apresentacao-Da-Fisioterapeuta-Marcia-Custodio
https://pt.scribd.com/document/402019221/Apresentacao-Dra-Celia-Marcondes
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3° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE 

PINHEIROS – 28 DE MARÇO DE 2019 

Na terceira reunião ordinária, tivemos a presença do então Subprefeito de Pinheiros, Dr. João Vestim 

Grande, e do Dr. Renato Oliveira Gomes, nomeado em 27 de Março, Coordenador de Governo Local. 

 

LINK DO DIÁRIO OFICIAL ABAIXO - ATA DA 3° REUNIÃO ORDINÁRIA 28-03-2019 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-3-reuniao 

https://pt.scribd.com/document/429361032/Diario-Oficial-ATA-DA-3-REUNIAO-ORDINARIA-28-03-

2019 

https://pt.scribd.com/document/422104080/ATA-DA-3-REUNIAO-ORDINARIA-28-03-2019 

 

Foi feito ofício da demanda apresentada pelo munícipe presente sobre a fiscalização das infrações 

atinentes a poluição sonora elevada, horários de funcionamentos noturnos, assim como sobre a 

utilização indevida do espaço público e possíveis irregularidades.  

 

ABRIL DE 2019 

 

4° DIÁLOGO ABERTO DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – 

ARBORIZAÇÃO URBANA NA CIDADE DE SÃO PAULO – 11 DE ABRIL DE 2019.  

 

Contamos com a presença de convidados muito especiais: Dra. Giuliana Del Nero Velasco - IPT, Dr. 

João Vestim Grande – Subprefeito de Pinheiros, Jussara Nery – Ecobairros Vilas Beatriz, Ida e Jataí, o 

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente Luiz Ricardo Viegas, Nik 

Sabey – Novas Árvores por Aí e Priscilla Martins Cerqueira - Divisão de Arborização Urbana da Cidade 

de São Paulo. 

 

Mestre de cerimônias do 4° Diálogo Aberto: Maurício Ramos de Oliveira - Secretário Adjunto do 

Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-3-reuniao
https://pt.scribd.com/document/429361032/Diario-Oficial-ATA-DA-3-REUNIAO-ORDINARIA-28-03-2019
https://pt.scribd.com/document/429361032/Diario-Oficial-ATA-DA-3-REUNIAO-ORDINARIA-28-03-2019
https://pt.scribd.com/document/422104080/ATA-DA-3-REUNIAO-ORDINARIA-28-03-2019
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APRESENTAÇÕES DO 4° DIÁLOGO ABERTO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 

 

Folheto do 4° diálogo aberto do conselho participativo municipal da subprefeitura de pinheiros 

https://pt.scribd.com/document/406506349/FOLHETO-DO-4-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-

PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS 

 

Apresentação Da Engenheira Agrônoma Pesquisadora Do Ipt - Giuliana Del Nero Velasco 

https://pt.scribd.com/document/406506702/Apresentacao-Da-Engenheira-Agronoma-Pesquisadora-

Do-Ipt-Giuliana-Del-Nero-Velasco 

 

Apresentação Da Engenheira Agrônoma Da Divisão Arborização Urbana - Priscilla Cerqueira 

https://pt.scribd.com/document/406506582/Apresentacao-Da-Engenheira-Agronoma-Da-Divisao-

Arborizacao-Urbana-Priscilla-Cerqueira 

 

Apresentação Da Membro Fundadora Das Vilas Beatriz, Ida e Jatai – Ecobairros - Jussara Nery 

https://pt.scribd.com/document/406506764/Apresentacao-Da-Membro-Fundadora-Das-Vilas-

Beatriz-Ida-e-Jatai-Ecobairros-Jussara-Nery 

 

Apresentação Do Ambientalista, Paisagista, Ativista e Plantador de Árvores - Nik Sabey 

https://pt.scribd.com/document/406506825/Apresentacao-Do-Ambientalista-Paisagista-Ativista-e-

Plantador-de-Arvores-Nik-Sabey 

 

 

4° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE 

PINHEIROS - 25 DE  ABRIL DE 2019 

 

Na quarta reunião ordinária, tivemos a presença do então Subprefeito de Pinheiros, Dr. João Vestim 

Grande, e do Dr. Renato Oliveira Gomes, Coordenador de Governo Local. 

 

https://pt.scribd.com/document/406506349/FOLHETO-DO-4-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
https://pt.scribd.com/document/406506349/FOLHETO-DO-4-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
https://pt.scribd.com/document/406506702/Apresentacao-Da-Engenheira-Agronoma-Pesquisadora-Do-Ipt-Giuliana-Del-Nero-Velasco
https://pt.scribd.com/document/406506702/Apresentacao-Da-Engenheira-Agronoma-Pesquisadora-Do-Ipt-Giuliana-Del-Nero-Velasco
https://pt.scribd.com/document/406506582/Apresentacao-Da-Engenheira-Agronoma-Da-Divisao-Arborizacao-Urbana-Priscilla-Cerqueira
https://pt.scribd.com/document/406506582/Apresentacao-Da-Engenheira-Agronoma-Da-Divisao-Arborizacao-Urbana-Priscilla-Cerqueira
https://pt.scribd.com/document/406506764/Apresentacao-Da-Membro-Fundadora-Das-Vilas-Beatriz-Ida-e-Jatai-Ecobairros-Jussara-Nery
https://pt.scribd.com/document/406506764/Apresentacao-Da-Membro-Fundadora-Das-Vilas-Beatriz-Ida-e-Jatai-Ecobairros-Jussara-Nery
https://pt.scribd.com/document/406506825/Apresentacao-Do-Ambientalista-Paisagista-Ativista-e-Plantador-de-Arvores-Nik-Sabey
https://pt.scribd.com/document/406506825/Apresentacao-Do-Ambientalista-Paisagista-Ativista-e-Plantador-de-Arvores-Nik-Sabey
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LINK DO DIÁRIO OFICIAL ABAIXO - ATA DA 4° REUNIÃO ORDINÁRIA 25-04-2019 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-4a-reuniao 

https://pt.scribd.com/document/428962372/Diario-Oficial-ATA-DA-4-REUNIAO-ORDINARIA-25-04-

2019 

https://pt.scribd.com/document/422104279/ATA-DA-4-REUNIAO-ORDINARIA-25-04-2019 

 

Criada a Agenda Pública do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

 

ENCONTRO INICIAL SOBRE SUSTENTABILIDADE - 29 DE ABRIL DE 2019 

 

No dia 29 de Abril de 2019, no Auditório da Subprefeitura de Pinheiros, fizemos um encontro inicial no 

sentido de fazer uma articulação e mobilização entre os diversos conselhos comunitários, associações, 

coletivos e comitês da região da Subprefeitura de Pinheiros com o objetivo de aprimorar a cooperação 

entre as diferentes instâncias e atingir os temas comuns. Criando e fortalecendo uma rede de 

parceiros (tripé: mercado, poder público, sociedade civil) para que ocorra uma ativação dessa rede 

(mobilização comunitária, mobilização de recursos, articulação institucional), ou seja, apoio e auxílio 

aos promotores das ações para que elas aconteçam nos territórios. Possibilitando o benefício das 

pessoas, dos territórios e fortalecendo pessoas e projetos que cooperem entre si, formando uma rede 

em que todos saem ganhando, promovendo o bem comum. 

 

Há a intenção de se fazer um programa comunitário com uma combinação de política, educação do 

consumidor, hábitos de consumo, inovação social, tecnológica e reciclagem ajudando a trazer todos 

os setores da comunidade local para uma luta comum (Lixo) e por exemplo, ativar o Polo Regional de 

Educação Ambiental da Subprefeitura de Pinheiros. Estiveram presentes neste dia, conselheiros, 

munícipes e servidores da Subprefeitura. Tivemos presente a Senhora Maíra Macedo - Gerente de 

Relações Institucionais e Governamentais do Green Building Council Brasil (GBC Brasil), ONG que 

visa fomentar a indústria de construção sustentável no Brasil e José Reis de Barros da Supervisão de 

Vigilância em Saúde (SUVIS Lapa / Pinheiros). 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-4a-reuniao
https://pt.scribd.com/document/428962372/Diario-Oficial-ATA-DA-4-REUNIAO-ORDINARIA-25-04-2019
https://pt.scribd.com/document/428962372/Diario-Oficial-ATA-DA-4-REUNIAO-ORDINARIA-25-04-2019
https://pt.scribd.com/document/422104279/ATA-DA-4-REUNIAO-ORDINARIA-25-04-2019
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O Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros também pode procurar definir 

alguns projetos prioritários para transformá-los em bandeiras de luta. Por exemplo, engajando-se e 

exercitando a Agenda 2030, procurando incorporar as metas e indicadores dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, principalmente aquelas que podem ser implementadas a partir das 

dinâmicas locais. 

 

Comprando, comendo, consumindo, descartando, como e onde vivemos, estamos todos os dias 

produzindo impactos sociais, econômicos ou ecológicos - grandes e pequenos, bons e ruins no mundo. 

Indivíduos agindo independentemente e racionalmente pelos seus próprios interesses pessoais, 

podem esgotar um recurso compartilhado limitado, e comprometer o bem-estar das outras pessoas. 

O bem-estar humano depende do uso dos recursos da Terra, ciclos materiais e processos biológicos. 

As pessoas estão conectadas de maneiras que muitas vezes são desconhecidas umas às outras, por 

exemplo, estamos interligados, através dos produtos. O primeiro grande desafio, de se cultivar uma 

comunidade engajada é reconhecer que nós somos interligados. 

 

 

Foram sugeridas algumas possíveis ações, no dia do encontro, 29 de Abril de 2019: 

 

• Transformar as nossas dificuldades/desafios em cursos de formação e oficinas que podem ser 

realizados. 

• Revitalização de áreas, descarte irregular e de pontos viciados, praças. Criar espaços educadores 

dentro do território. 

• Somos conselhos de políticas públicas, poderíamos ajudar nos ofícios que ajudem os proponentes 

das ações ambientais na relação com o poder público. 

• Ações de incentivo a construção de uma política de apoio e suporte para Repensar, Recusar, 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar os resíduos. Muitas vezes não queremos a furadeira, queremos ter 

alguma coisa pendurada na parede. 

• Ações padrões, replicáveis que ocorram de forma descentralizada na subprefeitura de Pinheiros. 

Girarmos a roda da economia através da preservação ambiental. 

• Fazer a produção cultural e de tecnologias abertas, de forma compartilhada, reproduzível, 

multiplicadora. 
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• Organização de mutirões comunitários de limpeza nos bairros. 

• Estimular a publicação de editais para que em equipamentos públicos se implante soluções locais 

de incentivo a sustentabilidade. 

• Educação sobre o ciclo da fabricação ao descarte. É fundamental fazer que o fabricante recupere 

os materiais produzidos perigosos. 

• Incentivar o comércio a expandir o universo de critérios de um preço de um produto/serviço 

incentivando as melhores práticas ambientais e a aplicação de métodos responsáveis e de 

produção. Um produto, serviço pode esconder o abuso ambiental ou outros aspectos difíceis de 

quantificar. 

 

MAIO DE 2019 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA ARCO PINHEIROS - 2 DE MAIO 

DE 2019 

 

No dia 2 de Maio de 2019 foi feita apresentação do Projeto de Intervenção Urbana Arco Pinheiros 

solicitada a Patricia Saran, Gerente de Participação Social da São Paulo Urbanismo, pelo conselheiro 

participativo João Pedro Rosin e pelo Coordenador de Governo Local, Dr. Renato Oliveira Gomes, em 

um Diálogo aberto ao Colegiado de Conselheiros e Munícipes da Subprefeitura de Pinheiros.  

 

O Projeto de Intervenção Urbana Arco Pinheiros abrange áreas de 2 Subprefeituras – Lapa e Butantã – 

e 5 Distritos – Butantã, Jaguaré, Vila Leopoldina e pequenas porções dos territórios dos Distritos de 

Jaguara e Rio Pequeno. Mas também a nossa região da Subprefeitura de Pinheiros é uma área 

impactada e de influência. 

 

 
 

5° DIÁLOGO ABERTO DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – 

GESTÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES - 23 DE MAIO DE 2019.  

 

Contamos com a presença de convidados muito especiais: Associação Capão Cidadão & Horta Cores 

e Sabores - Paulo Roberto Magrão; Cantinho de Integração de Todas as Artes & Praça do Campo Limpo 

- João Carlos Andrade; Casa da Praça Waldir Azevedo - Pâmela Sarabia;  Casa da Cidade - Nabil 

Bonduk,; PRHOSA - Praça Horácio Sabino - Guilherme Donnabella; Praça da Nascente & Coletivo 

Ocupe & Abrace - Luciana Cury; 1ª Chamada Cívica para projetos de recuperação e melhorias de 

praças - Mariana Caetano (assessora de imprensa doVereador José Police Neto). 

 

Mestre de cerimônias do 5° Diálogo Aberto: Dr. José Augusto Vieira De Aquino - Coordenador Adjunto 

do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros. 
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Folheto do 5° diálogo aberto do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros 

https://www.scribd.com/document/411754201/FOLHETO-DO-5-DIALOGO-ABERTO-DO-

CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS 

 

5° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE 

PINHEIROS - 27 DE  MAIO DE 2019 

 

A reunião ordinária mensal foi deslocada um pouco para trás, do dia 30 de maio de 2019, para o dia 

27 de  Maio de 2019 pois fomos escolhidos para abrigar a Audiência Pública da Zona Oeste, no dia da 

nossa Reunião Ordinária, para a apresentação da proposta inicial do Plano Cicloviário da Secretaria 

Municipal de Mobilidade e Transportes.  

 

A iniciativa atendeu à exigência da Lei Municipal Nº 16.885/2018, de 2018, que determina que a 

implantação de vias exclusivas para bicicletas deve ser precedida de audiência pública. 

 

LINK DO DIÁRIO OFICIAL ABAIXO - ATA DA 5° REUNIÃO ORDINÁRIA 27-05-2019 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-5-reuniao 

https://pt.scribd.com/document/429372734/Diario-Oficial-ATA-DA-5-REUNIAO-ORDINARIA-25-04-

2019 

https://www.scribd.com/document/422104376/ATA-DA-5-REUNIAO-ORDINARIA-27-05-2019 

 

FOI FEITA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO OU REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DO 

CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS. 

 

• Nova formatação, com mais acessibilidade e facilidade de leitura, seguindo padrões de fonte, 

com sumário, número de páginas, cabeçalho e rodapé em formatos simples; 

• Foi adicionada política de versionamento no documento do Regimento Interno; 

• Foi feita a reescrita, inserção de vários artigos novos e condensação com a redução para menos 

da metade de artigos do regimento anterior; 

https://www.scribd.com/document/411754201/FOLHETO-DO-5-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
https://www.scribd.com/document/411754201/FOLHETO-DO-5-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
https://tinyurl.com/diario-oficial-5-reuniao
https://pt.scribd.com/document/429372734/Diario-Oficial-ATA-DA-5-REUNIAO-ORDINARIA-25-04-2019
https://pt.scribd.com/document/429372734/Diario-Oficial-ATA-DA-5-REUNIAO-ORDINARIA-25-04-2019
https://www.scribd.com/document/422104376/ATA-DA-5-REUNIAO-ORDINARIA-27-05-2019
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• Foi escrito alguns valores para o Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de 

Pinheiros, ao invés de abordar infrações e sanções disciplinares, os valores trabalham as 

questões culturais do Conselho Participativo contribuindo para o desenvolvimento e o 

crescimento, importantes para todos que se transformam hoje e amanhã. 

• Legislação separada em um capítulo e não esparsa e citada até números de decretos e leis 

erradas em partes do regimento; 

 

JUNHO DE 2019 

 

6° DIÁLOGO ABERTO DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – 

RETROSPECTIVA E PLANO DE MELHORIAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 – 17 DE JUNHO 

DE 2019.  

 

Relatório dos trabalhos efetuados com um plano de melhorias, para prestação de contas, manutenção 

e fortalecimento da legitimidade da representação política dos conselheiros. 

 

Prestação de Contas e plano de melhorias do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de 

Pinheiros do 1° Semestre:  

https://www.scribd.com/document/422104376/ATA-DA-5-REUNIAO-ORDINARIA-27-05-2019 

 

 

 

https://www.scribd.com/document/422104376/ATA-DA-5-REUNIAO-ORDINARIA-27-05-2019
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6° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE 

PINHEIROS - 27 DE  JUNHO DE 2019 

 

Na sexta reunião ordinária, tivemos a presença da Gleuda Simone Teixeira Apolinário, nomeada no 

dia 18 de Março de 2019, Coordenadora de Diálogo e Participação Social, da Secretaria da Casa Civil. 

 

Foi aprovada por aclamação de todos os conselheiros titulares presentes a nova mesa diretora do 

Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros: 

Coordenação: Régis Gabriel 

Secretária Geral: Maria Cristina de Araújo Asperti  

Coordenador Adjunto: José Augusto Vieira de Aquino 

Secretária Adjunto: Cynthia Bitran 

 

LINK DO DIÁRIO OFICIAL ABAIXO - ATA DA 6° REUNIÃO ORDINÁRIA 27-06-2019 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-6-reuniao 

https://pt.scribd.com/document/429374841/Diario-Oficial-ATA-DA-6-REUNIAO-ORDINARIA-27-06-

2019 

https://www.scribd.com/document/422104465/ATA-DA-6-REUNIAO-ORDINARIA-27-06-2019 

 

 

ESCOLAS DOS CONSELHOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS 

 

Em muitos lugares o aprendizado pode acontecer. Procurar transformar as dificuldades/desafios do 

Conselho Participativo em cursos para a capacitação dos Conselheiros e munícipes interessados, 

através da Escola de Gestão e Estudos Territoriais do Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Pinheiros, buscando incentivar a reflexões, o raciocínio conjunto e ações no âmbito 

da Subprefeitura de Pinheiros com relação a planejamento, gestão, execução de serviços locais, dados 

abertos, sustentabilidade, participação e dinâmicas locais com foco na descentralização da cidade. 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-6-reuniao
https://pt.scribd.com/document/429374841/Diario-Oficial-ATA-DA-6-REUNIAO-ORDINARIA-27-06-2019
https://pt.scribd.com/document/429374841/Diario-Oficial-ATA-DA-6-REUNIAO-ORDINARIA-27-06-2019
https://www.scribd.com/document/422104465/ATA-DA-6-REUNIAO-ORDINARIA-27-06-2019
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O ideal seria que através da aprendizagem participativa, com projetos práticos, pesquisas, ensino de 

coleta de dados e monitoramento das comunidades, pelos seus membros, o conteúdo dos cursos 

fossem vinculados com experiências externas, aplicando as habilidades a problemas reais, 

aprendendo sobre as necessidades da comunidade e influenciando-a. Seria necessário uma estrutura 

que possa apoiar os esforços locais de organização com currículos compartilhados, flexíveis e 

sustentáveis. Os desafios são sustentar comprometimento mínimo dos colaboradores como ONGs, 

membros das comunidades, servidores públicos e professores e fazer com que os munícipes em geral 

dediquem tempo para o aprendizado. 

 

Tivemos no dia 11 de Julho de 2019, no Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de 

Pinheiros, o primeiro curso do Geosampa num conselho de política pública da cidade de São Paulo, 

segundo a Coordenadoria de Produção e Análise de Informação (GEOINFO) do município de São 

Paulo. 

 

Vieram ministrar o curso, os profissionais da Coordenadoria de Produção e Análise de Informação do 

município de São Paulo: 

- Luciana Pascarelli Santos, Geologa com Mestrado em Geociências 

- Silvio Cesar Lima Ribeiro, Engenheiro Agrimensor com Mestrado em Engenharia de Transportes 

 

O Geosampa é um portal de ampla disponibilização de dados geoespaciais da Cidade de São Paulo 

que permite e facilita compreender a territorialidade, gestão ou representação do espaço e dos 

fenômenos que nele ocorrem reunindo centenas de tipos de dados georreferenciados sobre a cidade, 

dentre eles milhares de equipamentos urbanos, consulta do zoneamento, mapas do plano diretor, rede 

de transporte público, mapas geotécnicos e importantes dados sobre a população, como densidade 

demográfica e vulnerabilidade social. Mapas fornecem um foco claro para informações relevantes que 

precisamos entender. 

 

Segue abaixo um tutorial avançado do GeoSampa. 

https://pt.scribd.com/document/420030575/Tutorial-avancado-do-Geosampa-11-de-Julho-de-2019-

CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS 

 

 

https://pt.scribd.com/document/420030575/Tutorial-avancado-do-Geosampa-11-de-Julho-de-2019-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
https://pt.scribd.com/document/420030575/Tutorial-avancado-do-Geosampa-11-de-Julho-de-2019-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
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Outra opção é a introdução de apresentações temáticas nas reuniões do Conselho Participativo 

Municipal da Subprefeitura de Pinheiros que podem servir como uma rota alternativa para atender às 

necessidades dos conselheiros e das comunidades. Podemos encontrar respostas ao nosso redor 

mesmo com restrições de tempo e dinheiro, através dos próprios conselheiros, seu círculo de pessoas 

próximas ou apresentações já feitas anteriormente. Através da informalidade, do conhecimento dos 

conselheiros e suas interações pode ocorrer o auto enriquecimento e aprendizagem. 

 

Envolvido em atividades do Conselho Municipal de Saúde há mais de 10 anos, o Conselheiro 

Participativo Municipal, João Pedro Rosin, apresentou no dia 29 de Agosto de 2019 um breve histórico 

do SUS, seus princípios, como funciona a rede de atenção a Saúde, os tipos de estabelecimentos: AMAs 

(Assistência Médica Ambulatorial), UBSs (Unidades Básicas de Saúde), AMEs (Ambulatórios Médicos 

de Especialidades), Pronto Socorros, Rede de Hora Certa, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), 

CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), a localização de todos os estabelecimentos da região e para 

qual estabelecimento você deve ir dependendo do caso. 

 

MATERIAIS DE ESTUDO PRODUZIDOS NO ANO DE 2019 PELO CONSELHO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 

 

• Sobre Ruas Completas: 

https://pt.scribd.com/document/420032676/RELATORIO-DO-1-DIALOGO-ABERTO-DO-

CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS 

 

• Sobre Calçadas: 

https://pt.scribd.com/document/402020171/Folheto-3-Dialogo-Aberto 

 

• Sobre Arborização Urbana: 

https://pt.scribd.com/document/406506349/FOLHETO-DO-4-DIALOGO-ABERTO-DO-

CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS 

 

• Sobre Gestão de Praças e Áreas Verdes: 

https://www.scribd.com/document/411754201/FOLHETO-DO-5-DIALOGO-ABERTO-DO-

CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS 

 

• Sobre as Subprefeituras: o material de estudo abaixo contempla as responsabilidades de tudo 

que faz e dos setores internos da Subprefeitura e a lista das centenas de equipamentos públicos 

https://pt.scribd.com/document/420032676/RELATORIO-DO-1-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
https://pt.scribd.com/document/420032676/RELATORIO-DO-1-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
https://pt.scribd.com/document/402020171/Folheto-3-Dialogo-Aberto
https://pt.scribd.com/document/406506349/FOLHETO-DO-4-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
https://pt.scribd.com/document/406506349/FOLHETO-DO-4-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
https://www.scribd.com/document/411754201/FOLHETO-DO-5-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
https://www.scribd.com/document/411754201/FOLHETO-DO-5-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS
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da região da Subprefeitura de Pinheiros (Abastecimento, Assistência e Desenvolvimento 

Social, Cultura, Escolas, Esportes, Parques, Praças, Saúde, Transportes – Linhas e Itinerários). 

https://pt.scribd.com/document/407494190/Escola-de-Gestao-e-Estudos-Territoriais-Do-

Conselho-Participativo-Municipal-Da-Subprefeitura-de-Pinheiros 

 

• Sobre Regionalização do Orçamento dentro do território da Subprefeitura de Pinheiros: 

O trabalho abaixo é o de pesquisa/seleção na Lei Orçamentária Anual de 2019 de qual será a 

execução orçamentária da Subprefeitura de Pinheiros no ano de 2019 e o trabalho de 

pesquisa/seleção da regionalização de dezenas de itens deste orçamento de 2019 dentro do 

território da Subprefeitura de Pinheiros. 

https://pt.scribd.com/document/420033402/Orcamento-Regionalizado-do-ano-de-2019-

Dentro-Do-Territorio-Da-Subprefeitura-de-Pinheiros 

 

• Lista de Secretarias, Conselhos e Fundos Municipais relacionados do município de São 

Paulo 

https://pt.scribd.com/document/441215121/Lista-de-lista-de-Secretarias-Conselhos-e-

Fundos-Municipais-da-Cidade-de-Sao-Paulo 

 

INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

No dia 10 de Julho de 2019 houve uma Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual 2020 no Auditório 

da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

Algumas propostas de Conselheiros Participativos presentes: 

• Investimento em campanhas de conscientização sobre segurança do pedestre nas vias do bairro 

do Itaim Bibi; 

• Política pública e investimentos que ajude na construção de calçadas adequadas ao pedestre; 

• Ampliação da UBS Dr. Manoel Joaquim Pera; 

• Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dentro da nossa região. 

 

Uma das atribuições do Conselho Participativo Municipal é elaborar, encaminhar propostas 

(elaboração de política pública) para inclusão nos devidos instrumentos legais de planejamento e 

orçamento e fiscalizar a execução (implementação da política pública) dos mesmos, que são 

expressões jurídicas das políticas públicas: 

• Plano Diretor Estratégico (PDE); 

• Programa de Metas; 

• Plano Plurianual (PPA); 

• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA); 

https://pt.scribd.com/document/407494190/Escola-de-Gestao-e-Estudos-Territoriais-Do-Conselho-Participativo-Municipal-Da-Subprefeitura-de-Pinheiros
https://pt.scribd.com/document/407494190/Escola-de-Gestao-e-Estudos-Territoriais-Do-Conselho-Participativo-Municipal-Da-Subprefeitura-de-Pinheiros
https://pt.scribd.com/document/420033402/Orcamento-Regionalizado-do-ano-de-2019-Dentro-Do-Territorio-Da-Subprefeitura-de-Pinheiros
https://pt.scribd.com/document/420033402/Orcamento-Regionalizado-do-ano-de-2019-Dentro-Do-Territorio-Da-Subprefeitura-de-Pinheiros
https://pt.scribd.com/document/441215121/Lista-de-lista-de-Secretarias-Conselhos-e-Fundos-Municipais-da-Cidade-de-Sao-Paulo
https://pt.scribd.com/document/441215121/Lista-de-lista-de-Secretarias-Conselhos-e-Fundos-Municipais-da-Cidade-de-Sao-Paulo
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Dada a necessidade de redirecionar a atenção e os recursos para novas realidades das comunidades, 

as decisões orçamentárias são melhoradas pela experiência e conhecimento de uma ampla gama de 

indivíduos. O desenvolvimento do orçamento conjunto ajuda a criar uma visão compartilhada e o uso 

de tecnologias colaborativas como por exemplo votações através da Web, pode servir para 

envolvimento e responsabilização de cada munícipe participante. No desenvolvimento do orçamento 

há vencedores e perdedores porém a maioria hoje não participa do processo.  Devidamente 

entendido, os orçamentos e o processo de desenvolvimento do orçamento são ferramentas através 

das quais os valores sociais são expressos e manifestados em atividades públicas. Mas o orçamento é 

frequentemente tratado como um processo técnico, que deve ser tratado por especialistas, e não como 

uma atividade política em que os munícipes devem ser convidados e encorajados a participar. 

Um orçamento participativo ajuda a atrair pessoas que geralmente não participam do processo. 

 

É necessário que o Conselho Participativo esteja em sintonia com o calendário municipal, requisitos e 

prazos previstos na Lei Orgânica do Município de São Paulo, bem como fazer articulação com os 

órgãos governamentais competentes. Participar das Audiências Públicas das Leis Orçamentárias 

Anuais ocorridas na Subprefeitura de Pinheiros e na Câmara Municipal de São Paulo, apresentando as 

demandas das comunidades.  

 

7° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE 

PINHEIROS - 25 DE  JULHO DE 2019 

 

Na sétima reunião ordinária, tivemos a presença do Dr. Renato Oliveira Gomes, Coordenador de 

Governo Local e do Supervisor de Esportes e Lazer da Subprefeitura de Pinheiros, Carlos Eduardo 

Galdino Soares. 

 

A reunião foi coordenada pelo Coordenador Adjunto José Augusto Vieira de Aquino. 

 

LINK DO DIÁRIO OFICIAL ABAIXO - ATA DA 7° REUNIÃO ORDINÁRIA 25-07-2019 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-7-e-8-reuniao 

https://pt.scribd.com/document/441274521/Diario-Oficial-ATA-DA-7-e-8-REUNIAO-ORDINARIA-25-

07-e-29-08-2019 

https://pt.scribd.com/document/441275835/ATA-DA-7-REUNIAO-ORDINARIA-25-07-2019 

 

AGOSTO DE 2019 

 

7° DIÁLOGO ABERTO – VIRADA SUSTENTÁVEL NO CONSELHO PARTICIPATIVO DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – 22 DE AGOSTO DE 2019.  

 

O Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros participou no dia 22 de Agosto de 

2019 da Virada Sustentável 2019, que é um movimento de mobilização para a sustentabilidade que 

organiza o maior festival sobre o tema no Brasil, com painelistas muito especiais. 

 

Site: https://www.viradasustentavel.org.br/atracao/virada-sustentavel-no-conselho-participativo-de-

pinheiros 

 

Contamos com a presença de convidados muito especiais: Cristina Verçosa Haas - Arquiteta e 

Urbanista, Ambientalista ODSs - SP Projetos; Ezequiel Vedana da Rosa - líder jovem da ONU para os 

ODSs e Fundador, CEO da startup Piipee; Gustavo Paranhos – Biólogo que desenvolve a área 

comercial da Biomovement representante oficial do Biodigestor da HomeBiogas (produção de biogás 

e fertilizante); Dr. José Augusto Vieira De Aquino Oliveira - Casa da Praça Waldir Azevedo, Ecobairros 

Vila Ida, Jataí e Beatriz; Lara Freitas - Arquiteta e Urbanista, consultora e educadora especializada em 

processos de projeto de vizinhança ecológica, Programa Permanente do Ecobairro; Marcia Custódio 

– Fisioterapeuta e CPM Pinheiros; Maurício Ramos de Oliveira - Ecobairros Vila Ida, Jataí e Beatriz; Rui 

Signori - engenheiro Agrônomo e Diretor de Planejamento Técnico em projetos sustentáveis, gestão 

de resíduos sólidos, compostagem, processos de tecnologias renováveis de baixo impacto ambiental, 

referência nacional na elaboração de Projetos Técnicos Agrícolas Sustentáveis. 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-7-e-8-reuniao
https://pt.scribd.com/document/441274521/Diario-Oficial-ATA-DA-7-e-8-REUNIAO-ORDINARIA-25-07-e-29-08-2019
https://pt.scribd.com/document/441274521/Diario-Oficial-ATA-DA-7-e-8-REUNIAO-ORDINARIA-25-07-e-29-08-2019
https://pt.scribd.com/document/441275835/ATA-DA-7-REUNIAO-ORDINARIA-25-07-2019
https://www.viradasustentavel.org.br/atracao/virada-sustentavel-no-conselho-participativo-de-pinheiros
https://www.viradasustentavel.org.br/atracao/virada-sustentavel-no-conselho-participativo-de-pinheiros
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APRESENTAÇÕES DO 7° DIÁLOGO ABERTO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 

 

Apresentação do Biólogo Gustavo Paranhos 

https://pt.scribd.com/presentation/423039533/Apresentacao-do-Biologo-Gustavo-Paranhos-Biogas-

Para-Todos 

 

Apresentação do Líder jovem da ONU para os ODSs - Ezequiel Vedana da Rosa 

https://pt.scribd.com/document/423039244/Apresentacao-do-Lider-jovem-da-ONU-para-os-ODSs-

Ezequiel-Vedana-da-Rosa 

 

Apresentação da Arquiteta e Urbanista Lara Freitas 

https://pt.scribd.com/document/423039054/Apresentacao-da-Arquiteta-e-Urbanista-Lara-Freitas 

 

8° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE 

PINHEIROS - 29 DE  AGOSTO DE 2019 

 

Na oitava reunião ordinária, tivemos a presença do Dr. Renato Oliveira Gomes, Coordenador de 

Governo Local. Foram retomadas algumas demandas escritas por munícipes e conselheiros, 

apresentadas, registradas e documentadas no primeiro semestre de 2019 ao Conselho Participativo 

Municipal da Subprefeitura de Pinheiros e enviadas à Subprefeitura de Pinheiros. 

 

LINK DO DIÁRIO OFICIAL ABAIXO - ATA DA 8° REUNIÃO ORDINÁRIA 29-08-2019 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-7-e-8-reuniao 

https://pt.scribd.com/document/441274521/Diario-Oficial-ATA-DA-7-e-8-REUNIAO-ORDINARIA-25-

07-e-29-08-2019 

https://pt.scribd.com/document/441273795/ATA-DA-8-REUNIAO-ORDINARIA-29-08-2019 

 

 

https://pt.scribd.com/presentation/423039533/Apresentacao-do-Biologo-Gustavo-Paranhos-Biogas-Para-Todos
https://pt.scribd.com/presentation/423039533/Apresentacao-do-Biologo-Gustavo-Paranhos-Biogas-Para-Todos
https://pt.scribd.com/document/423039244/Apresentacao-do-Lider-jovem-da-ONU-para-os-ODSs-Ezequiel-Vedana-da-Rosa
https://pt.scribd.com/document/423039244/Apresentacao-do-Lider-jovem-da-ONU-para-os-ODSs-Ezequiel-Vedana-da-Rosa
https://pt.scribd.com/document/423039054/Apresentacao-da-Arquiteta-e-Urbanista-Lara-Freitas
https://tinyurl.com/diario-oficial-7-e-8-reuniao
https://pt.scribd.com/document/441274521/Diario-Oficial-ATA-DA-7-e-8-REUNIAO-ORDINARIA-25-07-e-29-08-2019
https://pt.scribd.com/document/441274521/Diario-Oficial-ATA-DA-7-e-8-REUNIAO-ORDINARIA-25-07-e-29-08-2019
https://pt.scribd.com/document/441273795/ATA-DA-8-REUNIAO-ORDINARIA-29-08-2019
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SETEMBRO DE 2019 

 

9° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE 

PINHEIROS - 26 DE  SETEMBRO DE 2019 

 

Na nona reunião ordinária, tivemos as presenças, apresentação temática sobre Modernização nos 

Serviços Públicos e diálogo aberto com Daniel Annenberg - Secretário Municipal de Inovação e 

Tecnologia, Paulo Pandolfi - Diretor Comercial e um dos fundadores da startup Colab e presença da 

Christiane Carlier - candidata ao Conselho Tutelar de Pinheiros. 
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LINK DO DIÁRIO OFICIAL ABAIXO - ATA DA 9° REUNIÃO ORDINÁRIA 26-09-2019 

 

https://tinyurl.com/diario-oficial-9-reuniao 

https://pt.scribd.com/document/441299606/Diario-Oficial-ATA-DA-9-e-10-REUNIAO-ORDINARIA-

26-09-e-31-10-2019 

https://pt.scribd.com/document/441299653/ATA-DA-9-REUNIAO-ORDINARIA-26-09-2019 

 

Apresentação do Secretário municipal de Inovação e Tecnologia - Daniel Annenberg 

https://pt.scribd.com/presentation/427839416/Apresentacao-do-Secretario-municipal-de-Inovacao-

e-Tecnologia-Daniel-Annenberg-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-

DA-SUBPREFEITURA 

 

Apresentação de um dos Fundadores do Colab - Paulo Pandolfi 

https://pt.scribd.com/document/427839233/Apresentacao-de-um-dos-Fundadores-do-Colab-Paulo-

Pandolfi-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-

PINHEIROS-26-DE 

 

OUTUBRO DE 2019 

 

Em Outubro participamos das reuniões pré-eleição do Conselho Participativo da Subprefeitura de 

Pinheiros e do evento de apresentação do sistema de inscrições online de candidatos ao Conselho 

Participativo Municipal biênio 2020/2021. 

 

Oficina do dia 17 de Outubro de 2019 ministrada no Conselho Participativo de Pinheiros:  

Mobilização cidadã e gestão colaborativa de espaços públicos. 

 

Veio ministrar a oficina da 4ª Edição do Programa Agentes de Governo Aberto, o profissional Artur 

Kim Shum, Arquiteto e Urbanista FAU-USP focado no mapeamento e articulação de redes, pós-

graduado em inovação social e gestor de projetos e parcerias institucionais na apé - estudos em 

mobilidade. 

 

Como podemos pedir um balanço numa praça? Como podemos criar uma horta num canteiro? Como 

podemos abrir uma rua de lazer? Essa oficina propõe o compartilhamento de ferramentas para a 

população acessar aos recursos públicos, fazer a gestão colaborativa e ativar os espaços coletivos da 

cidade de São Paulo. 

https://tinyurl.com/diario-oficial-9-reuniao
https://pt.scribd.com/document/441299606/Diario-Oficial-ATA-DA-9-e-10-REUNIAO-ORDINARIA-26-09-e-31-10-2019
https://pt.scribd.com/document/441299606/Diario-Oficial-ATA-DA-9-e-10-REUNIAO-ORDINARIA-26-09-e-31-10-2019
https://pt.scribd.com/document/441299653/ATA-DA-9-REUNIAO-ORDINARIA-26-09-2019
https://pt.scribd.com/presentation/427839416/Apresentacao-do-Secretario-municipal-de-Inovacao-e-Tecnologia-Daniel-Annenberg-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA
https://pt.scribd.com/presentation/427839416/Apresentacao-do-Secretario-municipal-de-Inovacao-e-Tecnologia-Daniel-Annenberg-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA
https://pt.scribd.com/presentation/427839416/Apresentacao-do-Secretario-municipal-de-Inovacao-e-Tecnologia-Daniel-Annenberg-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA
https://pt.scribd.com/document/427839233/Apresentacao-de-um-dos-Fundadores-do-Colab-Paulo-Pandolfi-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS-26-DE
https://pt.scribd.com/document/427839233/Apresentacao-de-um-dos-Fundadores-do-Colab-Paulo-Pandolfi-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS-26-DE
https://pt.scribd.com/document/427839233/Apresentacao-de-um-dos-Fundadores-do-Colab-Paulo-Pandolfi-DIALOGO-ABERTO-DO-CONSELHO-PARTICIPATIVO-MUNICIPAL-DA-SUBPREFEITURA-DE-PINHEIROS-26-DE
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Segue abaixo o material da oficina Mobilização cidadã e gestão colaborativa de espaços públicos:  

https://pt.scribd.com/document/431409106/OFICINA-MOBILIZACAO-CIDADA-E-GESTAO-

COLABORATIVA-DE-ESPACOS-PUBLICOS  

 

PLANOS DE BAIRROS 

 

O desenvolvimento humano como emancipação coloca definitivamente o ônus da ação nas dinâmicas 

locais. Os laços, relacionamentos com a comunidade dão uma vantagem imediata em ter a experiência 

vivida localmente do que um estranho que tem pouca compreensão das mudanças locais. Ou seja, os 

membros das comunidades locais podem ativar melhor os sentimentos de uma comunidade e 

conscientizar sobre a possibilidade de realizar as mudanças. 

 

Já há várias iniciativas dentro da Subprefeitura de Pinheiros em entender e promover a singularidade 

de uma determinada região, reforçando a economia local, criando o senso de pertencimento, 

possibilitando a atração de investimentos, talentos, visitantes e contribuindo com a melhora da 

qualidade de vida das pessoas. 

 

Ecobairros, com planejamento sistêmico, permacultura e valores sociais, por exemplo, os bairros da 

Vila Ida, Jataí e Beatriz tem gerado muitos frutos – já são alguns projetos que foram encampados pela 

Prefeitura, como: jardins de chuva, composteiras comunitárias, uso e ocupação de espaços públicos. 

 

Bairros Amigos dos Idosos, são necessárias várias etapas e atividades voltadas para ações com idosos 

e formalizações de parcerias com entidades públicas e privadas. Frentes em pesquisa de campo, 

transporte, implantação de projetos em espaços públicos, trânsito, participação social amigável ao 

idoso e trabalho, calçadas amigas dos idosos, fortalecimento dos locais já existentes de atendimento 

aos idosos, comunicação e moradia. O bairro da Vila Cordeiro que possui uma das mais altas 

concentrações de idosos, quer tornar-se um bairro amigável para a população mais idosa. E há no 

momento a busca de parcerias com entidades públicas e privadas. 

 

Há uma miríade de assuntos relacionados, que foram mais descritos na Prestação de Contas do 1° 

semestre de 2019 no seguinte link:  

https://www.scribd.com/document/422104376/ATA-DA-5-REUNIAO-ORDINARIA-27-05-2019 

• o potencial dos bens comuns; caminhadas engajadas (ex.: jornada do patrimônio); arte como 

semente para impulsos para mudanças; desenvolvimento de moedas comunitárias (também 

conhecidas como moedas sociais, moedas locais ou moedas complementares); o processo de 

colaboração (descoberta, visão compartilhada, design e destino); desenvolvimento nas 

comunidades de indicadores (instrumentos de decisão); regionalização do orçamento; 

desenvolvimento local participativo através de grupos de apoio; etc. 

 

10° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE 

PINHEIROS - 31 DE  OUTUBRO DE 2019 

 

Na décima reunião ordinária, tivemos as presenças, apresentação temática sobre Planos de Bairros e 

diálogo aberto com Andrelissa Ruiz e Fabiana Tock, ambas da Fundação Tide Setubal e José Flavio 

Cury - Supervisor Técnico de Planejamento Urbano da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

A Fundação Tide Setúbal apoiou a criação do Plano de Bairro do Jardim Lapenna: rota para um 

território de direitos. 

 

LINK DO DIÁRIO OFICIAL ABAIXO - ATA DA 10° REUNIÃO ORDINÁRIA 31-10-2019 

https://tinyurl.com/diario-oficial-10-reuniao 

https://pt.scribd.com/document/441299606/Diario-Oficial-ATA-DA-9-e-10-REUNIAO-ORDINARIA-

26-09-e-31-10-2019 

https://pt.scribd.com/document/441302398/ATA-DA-10-REUNIAO-ORDINARIA-31-10-2019 

 

Apresentação do Plano de Bairro do Jardim Lapenna - Fundação Tide Setúbal 

https://pt.scribd.com/presentation/435280415/Apresentacao-do-Plano-de-Bairro-do-Jardim-

Lapenna-Fundacao-Tide-Setubal 

https://pt.scribd.com/document/431409106/OFICINA-MOBILIZACAO-CIDADA-E-GESTAO-COLABORATIVA-DE-ESPACOS-PUBLICOS
https://pt.scribd.com/document/431409106/OFICINA-MOBILIZACAO-CIDADA-E-GESTAO-COLABORATIVA-DE-ESPACOS-PUBLICOS
https://www.scribd.com/document/422104376/ATA-DA-5-REUNIAO-ORDINARIA-27-05-2019
https://tinyurl.com/diario-oficial-10-reuniao
https://pt.scribd.com/document/441299606/Diario-Oficial-ATA-DA-9-e-10-REUNIAO-ORDINARIA-26-09-e-31-10-2019
https://pt.scribd.com/document/441299606/Diario-Oficial-ATA-DA-9-e-10-REUNIAO-ORDINARIA-26-09-e-31-10-2019
https://pt.scribd.com/document/441302398/ATA-DA-10-REUNIAO-ORDINARIA-31-10-2019
https://pt.scribd.com/presentation/435280415/Apresentacao-do-Plano-de-Bairro-do-Jardim-Lapenna-Fundacao-Tide-Setubal
https://pt.scribd.com/presentation/435280415/Apresentacao-do-Plano-de-Bairro-do-Jardim-Lapenna-Fundacao-Tide-Setubal


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

 

 

NOVEMBRO DE 2019 

 

Oficina do dia 11 de novembro de 2019 ministrada no Conselho Participativo de Pinheiros:  

Construindo comunidades inovadoras a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e de 

dados do município. 
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Veio ministrar a oficina da 4ª Edição do Programa Agentes de Governo Aberto, a profissional Andrêssa 

Batelochio, formada em Comunicação Social pela FAAP e como consultora em sustentabilidade pela 

consultoria Migliori, com pós-graduação em Marketing de Negócios pela ESPM-SP, especialista em 

Responsabilidade Social e Terceiro Setor pelo CEATS-FIA e Sustentabilidade pelo SENAC-SP. 

 

A partir da compreensão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), histórico e 

dados atuais e da análise de dados e iniciativas do município, promoveremos reflexões, diálogos e 

atividades coletivas, incentivando uma maior participação nos territórios sob este “novo olhar” para 

a sustentabilidade. Por meio de atividades “mão na massa”, o grupo criará soluções para melhorias 

locais. 

 

11° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE 

PINHEIROS – 28 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Na décima primeira reunião ordinária, tivemos o encontro de candidatos ao Conselho Participativo da 

Subprefeitura de Pinheiros – Biênio 2020-2021 com a presença do Dr. Renato Oliveira Gomes, 

Coordenador de Governo Local e dos candidatos Cecilia Fernandes, Deiny Façanha Costa, Eder 

Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Fany Robles Lupion, Leonardo Bezerra dos Santos, Mario Luis 

Pecoraro, Mauricio Ramos de Oliveira, Neiva Otero D´Almeida, Nelson de Souza Pinto Neto, Paulo 

Andrea Benetti, Régis Gabriel, Rosana Caramaschi e Vitor Ricardo Ferreira Veloso. 

 

LINK - ATA DA 11° REUNIÃO ORDINÁRIA 28-11-2019 

https://pt.scribd.com/document/442183269/ATA-DA-11-REUNIAO-ORDINARIA-28-11-2019 

 

 

DEZEMBRO DE 2019 

 

Oficina do dia 12 de Dezembro de 2019 ministrada no Conselho Participativo de Pinheiros:  

Vida Longa e Cidadania: Conhecendo as Políticas Públicas para Pessoa Idosa de São Paulo. 

 

Veio ministrar a oficina da 4ª Edição do Programa Agentes de Governo Aberto, o profissional Refferson 

Lima, atuante na Rede de Assistência Psicossocial nos cuidados direcionados a adultos e idosos em 

Residências Terapêuticas em Santo André. 

 

A oficina visa fortalecer o engajamento social dos participantes possibilitando ampliarem e/ou 

qualificarem seu conhecimento acerca das políticas públicas para pessoas idosas existentes no 

município. 

 

Segue abaixo o material da oficina Vida Longa e Cidadania: Conhecendo as Políticas Públicas para 

Pessoa Idosa de São Paulo: 

https://pt.scribd.com/document/441609100/OFICINA-Vida-Longa-e-Cidadania-Conhecendo-as-

Politicas-Publicas-para-Pessoa-Idosa-de-Sao-Paulo 

 

 

https://pt.scribd.com/document/442183269/ATA-DA-11-REUNIAO-ORDINARIA-28-11-2019
https://pt.scribd.com/document/441609100/OFICINA-Vida-Longa-e-Cidadania-Conhecendo-as-Politicas-Publicas-para-Pessoa-Idosa-de-Sao-Paulo
https://pt.scribd.com/document/441609100/OFICINA-Vida-Longa-e-Cidadania-Conhecendo-as-Politicas-Publicas-para-Pessoa-Idosa-de-Sao-Paulo
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Listagem atualizada das Práticas Integrativas e Complementares realizadas nos estabelecimentos 

públicos do município de São Paulo. 

https://pt.scribd.com/document/441609342/Praticas-Integrativas-e-Complementares-em-Saude-na-

cidade-de-Sao-Paulo 

 

 

ALGUMAS REALIZAÇÕES DURANTE O MANDATO BIÊNIO 2018/2019 

 

Durante o mandato biênio 2018/2019, trabalhamos e descobrimos como fazer o processo de 

legalização da primeira rua/avenida da cidade de São Paulo a virar uma praça. Via foi transformada 

em praça em 2012, praça Amiga do Idoso, localizada na Avenida Jurubatuba, bairro da Vila Cordeiro. 

A questão da legalização da praça foi capa do jornal Gazeta do Brooklin & Campo Belo da segunda 

semana de Agosto/18. 

Versão página Web: https://www.gruposulnews.com.br/moradores-da-vila-cordeiro-reivindicam-

legalizacao-de-praca/ 

 

O passo a passo do processo de legalização: 

• Coordenadoria de Gestão do Patrimônio verificou que a área pertence ao municipio e é de uso 

comum. 

• Companhia de Engenharia de Tráfego verificou que o trecho em questão já não faz mais parte 

do conjunto de vias. 

• Departamento de Planejamento Ambiental da Secretaria do Verde verificou que não há 

impedimentos ao espaço, em virar área verde. 

• Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras verificou que não há impedimentos 

quanto a questão da infraestrutura do local. 

• São Paulo Obras verificou que a área pertence a Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada. 

• São Paulo Urbanismo verificou que pela Operação Urbana Consorciada Água Espraiada não 

há previsão de intervenções no local. 

• Coordenadoria de Legislação de Uso e Ocupação do Solo fez a planta de estudo da 

desapropriação. 

https://pt.scribd.com/document/441609342/Praticas-Integrativas-e-Complementares-em-Saude-na-cidade-de-Sao-Paulo
https://pt.scribd.com/document/441609342/Praticas-Integrativas-e-Complementares-em-Saude-na-cidade-de-Sao-Paulo
https://www.gruposulnews.com.br/moradores-da-vila-cordeiro-reivindicam-legalizacao-de-praca/
https://www.gruposulnews.com.br/moradores-da-vila-cordeiro-reivindicam-legalizacao-de-praca/
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• Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano deu manifestação 

favorável. 

• A Coordenadoria de Gestão do Patrimônio vai enviar a Procuradoria Geral do Município pois 

compete a Procuradoria Geral o processamento dos procedimentos relativos ao patrimônio 

imóvel do Município. 

 

Elaboramos e encaminhamos projetos de políticas públicas, por exemplo projetos de assuntos que 

dizem respeito a melhoria da qualidade urbanística da cidade, para serem objetos de recursos de 

Emendas Parlamentares, ou caso outro órgão ou empresas relacionadas, da Prefeitura de São Paulo e 

também empresas privadas, tenham interesses em realizá-los. 

 

Na cidade de São Paulo, existem mais de 13.000 pontos sem abrigo e com calçadas que variam entre 

menos de 1 e de 2 metros. As pessoas acabam adentrando o leito carroçável, devido a calçada não ter 

largura adequada para o fluxo de pedestres atrás da parada de ônibus, mais (+) a área de espera, (+) 

mais a área de embarque/desembarque. Propusemos através de plantas baixas a ampliação da 

calçada colocando as pessoas como protagonistas do espaço público da cidade. Além da calçada ter 

uma largura maior devido as pessoas esperarem no ponto de ônibus, bloqueando/interferindo na 

passagem das pessoas exatamente no ponto da parada de ônibus, adequa o espaço viário para que 

todos os usuários tenham conforto e segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conselheira participativa Maria Cristina de Araújo Asperti fez um projeto de melhora da 

comunicação no painel de informações, elemento do mobiliário urbano utilizado para informação a 

transeuntes. Infelizmente as informações aos munícipes nos pontos de ônibus são de proporções 

reduzidas e estamos defendendo um ponto de ônibus com informações mais completas e úteis aos 

munícipes. 

 

A resposta da Superintendência de Planejamento Operacional da SPTrans sobre o assunto é que a 

disponibilização do itinerário completo de cada uma das linhas que atendem ao ponto de parada é 

inviável, devido: à grande quantidade de linhas que atendem a maioria dos pontos; limitação de 

espaço para a instalação das informações em altura e de fonte de fácil leitura; constantes necessidades 

de alterações das informações contidas, por diversos motivos, que implicam em dificuldades de 

atualização; além da incidência de atos de vandalismos como rasuras, pichações, supressões, etc. A 

implantação de um programa dessa magnitude é de altíssimo custo de produção, atualização e de 

operacionalização. 

 

Marcia Adriana Silvestre Custódio, no início, lutou apenas por calçadas adequadas à biomecânica do 

corpo humano, mas como Conselheira Participativa Municipal participou de muitas reuniões e debates 

e compreendeu que um projeto de calçadas é indissociável de um projeto urbanístico abrangente que 

leve em consideração a ecologia e a geografia local, a geografia de cada bairro.  

 

Assim como resultado da sua reflexão pessoal e dos argumentos de vários técnicos fez as seguintes 

propostas: 

 

1 - Mudança da lei: que a Prefeitura passe a se responsabilizar pela construção das calçadas, pois 

atualmente são os proprietários os responsáveis. Pleiteou calçadas adequadas para as 32 sub-

prefeituras. Para a cidade toda. Para os bairros centrais e os da periferia, pois somos cerca de 

12.180 milhões de pedestres em São Paulo e o metrô de São Paulo transporta diariamente cerca de 

3,7 milhôes de pessoas diariamente. 
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2 – Que o projeto seja elaborado por urbanistas capacitados, seja completo, isto é, respeite as 

seguintes características: 

- calçadas planas com inclinação de um grau. 

- permeáveis à agua da chuva 

- padronização: não sejam diferentes num mesmo quarteirão. 

- acessíveis, inclusive a cadeirantes. 

- projetos e material adequados à geografia local, pois o desreipeito a essa realidade redunda em 

desperdício para o erário. 

- construção de galerias técnicas compartilhadas pelas companhias de água, gás, energia elétrica, 

telecomunicação e outras. 

 

3 – Que a Prefeitura viabilize a criação de uma escola de calceteiros, para formar pedreiros 

especializados na construção de calçadas. Esses profissionais deverão ser inscritos nos sites da 

Prefeitura. 

 

4 – Marcia Adriana Silvestre Custódio deixa como sugestão final que em São Paulo e em todo o Brasil 

haja Projetos a Longo Prazo, Projetos de Políticas Públicas, nas áreas de Educação, Saúde, 

Saneamento, Segurança e Calçadas em Urbanismo, em lugar de Projetos de Política de Governo que 

mudam a cada quatro anos. 

 

Durante o mandato biênio 2018/2019, zelamos para que os direitos da população e os interesses 

públicos sejam atendidos nos serviços, programas e projetos públicos realizados no território da 

Subprefeitura de Pinheiros e comunicamos oficialmente aos órgãos competentes em caso de 

deficiência nesse atendimento, por exemplo, Ouvidoria Geral do Município, Secretarias Municipais, 

o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo.  

 

Um exemplo disso foi a manutenção da UBS Meninópolis Mario Francisco Napolitano, situada à Rua 

Oscar Gomes Cardim, 134/142, bairro da Vila Cordeiro, onde houve uma importante articulação que 

envolveu apoios, mobilização de recursos, mobilização comunitária dos moradores, trabalhadores e 

estudantes da região, da Associação de Moradores da Vila Cordeiro (VIVACORD), do Conselho 

Gestor da UBS Meninópolis, do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros, da 

Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Vereador 

Dr. Gilberto Natalini. 

 

CRONOLOGIA DA MANUTENÇÃO DA UBS MENINÓPOLIS: 

 

Janeiro de 2017: A Prefeitura de São Paulo editou o decreto de n° 57.580, de 19 de Janeiro de 2017 

que visou a redução de 30% do valor a executar dos contratos de locação firmados entre a Secretaria 

Municipal de Saúde e os locadores; 

Abril de 2018: O processo de fechamento da Unidade Básica de Saúde Meninópolis foi homologado 

pela Coordenadoria Regional de Saúde Oeste para Junho de 2018; 

Abril de 2018: Feitos abaixos-assinados contrários ao fechamento da Unidade Básica de Saúde 

Meninópolis; 

Maio de 2018: Duas reuniões no gabinete do vereador Gilberto Natalini (uma com a Supervisora 

técnica de saúde Lapa/Pinheiros e a  Coordenadora Regional de Saúde Oeste); 

Maio de 2018: Representação para o Ministério Público contrária ao fechamento da UBS Meninópolis; 

Maio de 2018: Reunião na Secretaria da Fazenda com o vereador Gilberto Natalini e o Secretário 

Adjunto da Fazenda sobre o desdobro do IPTU da UBS Meninópolis. O IPTU dos imóveis 134 e 142 

estavam englobados no número 085.092.0066-1; 

Maio de 2018: Presença e discurso contrário ao fechamento da UBS Meninópolis, em Audiência 

Pública na Câmara Municipal de São Paulo, da Comissão de Saúde da Câmara; 

Junho de 2018: Segundo a Secretaria da Fazenda é necessário fazer a separação física dos dois imóveis 

que demonstre que são dois imóveis efetivamente distintos embora utilizados por uma única entidade, 

então é preciso construir um muro de tijolos sem a comunicação total dos dois imóveis; 

Junho de 2018: Conversa com os dois proprietários dos dois imóveis da UBS e anuência dos dois 

proprietários em construir o muro. Entrada no processo de desdobro do IPTU com documentações e 

a planta com quadro de áreas na situação atual e pretendida e como ficará a reformulação da UBS; 
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Junho de 2018: Visita aos possíveis imóveis para locação levantados pelo Conselho Gestor da UBS 

Meninópolis; 

Junho de 2018: Reunião na Secretaria da Saúde com o vereador Gilberto Natalini e o Secretário da 

Saúde; 

Junho de 2018: UBS Meninópolis chega a ser fechada; 

Junho de 2018: Manifestação popular na Rua da UBS Meninópolis contrária ao fechamento da UBS 

Meninópolis - https://gruposulnews.com.br/moradores-do-brooklin-protestam-contra-fechamento-

de-ubs-que-nao-teve-aluguel-renovado/ 

Julho de 2018: O Ministério Público instaurou Procedimento Preparatório Inquérito Civil 

42.0725.0000644/2018-1 referente a Representação que apresentamos contrária ao fechamento da UBS 

Meninópolis; 

Julho de 2018: Participação na reunião da reorganização da saúde no Conselho Gestor da Supervisão 

Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros da Região de Pinheiros; 

Julho de 2018: Participação na audiência pública da Lei Orçamentária Anual de 2019 na Subprefeitura 

de Pinheiros; 

Agosto/2018: Resposta ao Ministério Público com todas as respostas divergentes e contrárias, 

somadas a diversas provas, as prestadas pela Secretaria Municipal da Saúde quanto a UBS 

Meninópolis; 

Setembro/2018: O Ministério Público instaurou Inquérito Civil IC:  14.0725.0000644/2018-8   

para manutenção da UBS Meninópolis dando ciência a Secretaria Municipal da Saúde; 

Setembro/2018: Homologada a permanência da UBS Meninópolis; 

Dezembro/2018: O IPTU dos lotes 134/142 da UBS Meninópolis foi desdobrado. Novo IPTU lote 134: 

085.092.0128-5, novo IPTU Lote 142: 085.092.0127-7; 

Janeiro/2019: Entrada do processo de restituição de tributos dos IPTUs englobados pagos dos 

imóveis da UBS Meninopolis. A Secretaria da Fazenda fez lançamentos (cobrança) de IPTU desde 2013 

dos IPTUs desdobrados; 

Maio/2019: Eleição do Conselho Gestor da UBS Meninópolis; 

Outubro /2019: Autorizada restituição de tributos dos IPTUs; 

Outubro/2019: A  Organização Social Associação Saúde da Família fez um novo plano de trabalho e 

orçamentário onde eles colocaram os recursos humanos (pessoas) e o valor de custeio da UBS 

Meninópolis. É colocado no contrato de gestão, a inclusão da UBS Meninópolis, para Organização 

Social assumir, então a Coordenadoria de saúde e a Organização Social assinam o contrato; 

Novembro/2019: A  Organização Social Associação Saúde da Família assume a gestão da UBS 

Meninópolis. 

 

TRANSPARÊNCIA, DADOS ABERTOS 

 

Promover a transparência pode incentivar um senso de abertura, propósito, responsabilidade e 

inovação. A abertura de dados evita que mecanismo restritivos possam ser aplicados para esconder 

dados, permitindo que tanto pessoas físicas quanto jurídicas possam explorar estes dados de forma 

livre. 

 

O governo é bastante importante nesse contexto, devido à quantidade dos dados que coleta e pelo 

fato de tais dados serem públicos, direito garantido no artigo 5º da Constituição Federal brasileira 

(regula o acesso a informações públicas e está escrita no Projeto de Lei nº 41/2010). 

 

Hoje podemos notar várias áreas e atividades em que os dados abertos geram valor: participação 

popular, controle da democracia, inovação, melhora e criação de novos serviços do governo, novos 

conhecimentos ao combinar fontes de dados e padrões 

 

Solicitamos que o site da Subprefeitura de Pinheiros tenha sempre a execução orçamentaria completa 

- Portaria Intersecretarial nº 03/2014 - CGM, ato normativo da Controladoria Geral do Munícipio de 

São Paulo, (cria normas e procedimentos para a transparência ativa de todos os órgãos e entidades da 

Administração Municipal). 

 

Após mais de 2 anos sem publicar a execução orçamentaria no seu site da Subprefeitura de Pinheiros, 

em 2019 o site foi atualizado com a a execução orçamentaria dos anos anteriores e do ano atual de 

2019. 

https://gruposulnews.com.br/moradores-do-brooklin-protestam-contra-fechamento-de-ubs-que-nao-teve-aluguel-renovado/
https://gruposulnews.com.br/moradores-do-brooklin-protestam-contra-fechamento-de-ubs-que-nao-teve-aluguel-renovado/
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PRIMEIRA SUBPREFEITURA DA CIDADE A PUBLICAR DADOS ABERTOS 

 

Em 2018 solicitamos à Subprefeitura o fomento da transparência ativa (divulgação de informações por 

iniciativa do próprio órgão público, sem que tenha havido solicitação) da Subprefeitura de Pinheiros 

e a abertura de dados precisos, para combater a corrupção e facilitar a formulação e avaliação das 

políticas públicas. Porém tivemos que fazer a transparência passiva com cerca de 40 solicitações 

através da Lei de Acesso à Informação 12.527/2011, regulamentada pelo Decreto municipal n° 53.623 

de 12/12/2012, direcionadas a Subprefeitura de Pinheiros. Houve a necessidade de abrir diversos 

recursos nas diferentes instâncias. Conseguimos os seguintes dados iniciais em planilhas da Prefeitura 

Regional de Pinheiros: lista de apreensões efetuadas no ano de 2017, autos de multa de panfletagem 

no ano de 2017, conservação e logradouros no ano de 2017, emendas parlamentares no ano de 2017, 

execução orçamentária no ano de 2017, gastos com zeladoria no ano de 2017, autos de multa lavrados 

para os ambulantes irregulares no ano de 2017, lista de contratos no ano de 2017, autos de multa 

lavrados para obras no ano de 2017, produtividade de podas, remoção e plantio no ano de 2017, 

pontos viciados no ano de 2017, limpeza de córregos no ano de 2017, termos de cooperações no ano 

de 2017, varrição no ano de 2017 por pref. reg., consumo de água luz e telefone no ano de 2017, 

doações a prefeitura regional de pinheiros no ano de 2017, produtividade de tapa buraco no ano de 

2017, conservação de galerias no ano de 2017, limpeza de boca de lobo, galeria e desassoreamento 

no ano de 2017, reforma de calçadas no ano de 2017. 

 

O portal da transparência fornece poucos dados, em formatos ruins, não processáveis por máquinas. 

Não havia nenhum dado aberto disponibilizado por nenhuma Subprefeitura da cidade de São Paulo. 

Contactamos a Controladoria Geral do Município de São Paulo que publicou em setembro de 2018 no 

portal de Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo os dados de zeladoria, fiscalização, etc. de 2017 

referentes a Subprefeitura de Pinheiros. É possível baixar as bases de dados em formatos 

processáveis por máquinas nos seguintes links: 

 

▪ http://dados.prefeitura.sp.gov.br/organization/subprefeitura-pinheiros 

▪ http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/zeladoria-fiscalizacao-subprefeitura-pinheiros 

▪ http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/apreencoes-efetuadas-subprefeitura-pinheiros 

▪ http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/produtividade-de-varricao-subprefeituras-

regionais 

 

 

PARTICIPAÇÃO VIRTUAL 

 

A ideia também é que o Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros use os sistemas digitais 

para obter energia no espaço real. Então procuramos usar sistemas digitais como por exemplo a rede 

social do Conselho, fomentamos o desenvolvimento da mesma, para possibilitar aos munícipes e 

conselheiros a transmissão e divulgação das ações, coleta de contribuições, consultas, interações, 

resoluções e atividades dos processos participativos do Conselho Participativo da Subprefeitura de 

Pinheiros. 

 

Foram introduzidos mais de 20 vídeos das atividades do Conselho, na rede social do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros e a página do Conselho teve mais de 150 curtidas só no 

ano de 2019. https://www.facebook.com/cpmpinheiros/ 

 

CRIADA A AGENDA PÚBLICA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS. 

 

Foi criada agenda pública com mais de uma dezena de demandas apresentadas, registradas, 

documentadas e enviadas pelo Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros. Por exemplo: 

mecanismos de interação com os técnicos locais, Carnaval de Rua, fomento da transparência ativa, 

balanços (semestrais/anuais) pormenorizados da gestão, ativação do Polo Regional de Planejamento 

da Subprefeitura de Pinheiros, ativação do Polo Regional de Educação Ambiental da Subprefeitura de 

Pinheiros, utilização da dotação do Conselho Participativo, projetos de políticas públicas através de 

fundos municipais, Carta de Serviços ao Cidadão, regionalização do plano de metas/execução 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/organization/subprefeitura-pinheiros
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/zeladoria-fiscalizacao-subprefeitura-pinheiros
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/apreencoes-efetuadas-subprefeitura-pinheiros
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/produtividade-de-varricao-subprefeituras-regionais
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/produtividade-de-varricao-subprefeituras-regionais
https://www.facebook.com/cpmpinheiros/
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orçamentária, deferimento do Comitê de Usuários de praças, Programa de Integridade e Boas Práticas 

da Controladoria Geral do Munícipio, Casa de Mediação. 

 

Criamos procedimentos administrativos através de oficios enviados a vários orgãos da Prefeitura 

como a Secretaria Municipal das Subprefeituras, Secretaria Municipal de Cultura, Controladoria Geral 

do Município, Companhia de Engenharia de Tráfego, Subprefeitura de Pinheiros. 

 

Mas precisamos nos despedir, pois estamos no fim de um jornada, no início de outra e esperamos que 

no próximo ano/mandato, o Conselho Participativo Municipal cresça ainda mais com novos 

conselheiros, com novas pessoas que optem por envolver-se com dedicação, força, criatividade e 

amor, que atrevam a seguir seus corações na luta por uma melhor qualidade da sua vida e da 

sociedade, na busca de se reencantar pela beleza ou pelo espírito da perseverança humana. 

 

E a crítica é inevitável, pois as mudanças podem não ocorrer até muito depois da morte das pessoas 

que a procuram. Mas as coisas não melhoram sozinhas sem luta não é mesmo. 

Nesta arena participativa, onde as batalhas são travadas, você sempre tem que lutar, sabotagens, 

antagonismos institucionais, outras consequências, desafios em áreas como qualidade de vida, 

convivência, cultura e os governos que costumam trabalhar para manter o status quo, concentrando-

se em sua própria sobrevivência e interesses, perdendo de vista suas responsabilidades, tornando-

se inflexíveis para lidar com as habilidades, os valores e a imaginação das comunidades que são o 

berço das visões de melhorias e que fornecem os recursos necessários para sua existência.  

 

Mas será que nos serve o rancor de um ressentido ou um exame insensível do humano. Contra a 

injustiça, a crueldade nunca resolve e antes ou depois você se torna cúmplice dela. 

É fundamental que as milhares de comunidades sejam capazes de aprender através das suas ações 

contínuas e consigam continuar a buscar o seu lugar na vida. E que aqueles que unem, se mantenham 

unidos. Aspiramos a uma vida maior no mundo através de uma vida maior em nós mesmos e em nossas 

colaborações. Decretar um destino melhor sugere um fim afirmativo da vida.  

Porém, os acontecimentos dos tempos de ontem e de hoje não reconciliados com sucesso, assombram 

o presente.  

E o velho diagnóstico continua, da humanidade sabemos apenas que morremos e não somos felizes, 

mas vale a pena tentar que continuemos sendo homens. 

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS AS PESSOAS ABAIXO QUE PARTICIPARAM 

PRESENCIALMENTE DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 

NO ANO DE 2019. 

 

Adriana Bicudo, Afonso Petti, Alberto Corradi, Alberto Machado, Aline Reis C. Vieira, Aline Silva 

Campos, Aline Teixeira da Fonseca e Silva, Allen Habert, Amílcar Francisco Corácio Martino, Ana 

Arlene Carvalho Gouvea, Ana Cristina Rossetti, André Pinheiro, Andrea Vieira, Andrelissa Teressa 

Ruiz, Andrêssa Batelochio, Anna Carolina F. B. Martins, Anna Carvalho de Moraes Barros, Anna Lu 

Fernandes, Antonio Carlos Munhoz, Antonio Castelo Branco Teixeira Junior, Antonio Galvao Cardoso 

Cintra, Antonio Munhoz, Ariovaldo Guello, Arsênio Negro Júnior, Artur Kim Shum, Aya Saito, Bassy 

Arcuschin Machado, Beatriz de Jesus Gonçalves Francisco, Bel Zaidan, Bruno Raposo, Camila Sabino 

Rodrigues, Carlos Eduardo Galdino Soares, Carolina Tarrio, Cássio Calazans de Freitas, Cecília 

Amaral Lotufo, Cecilia Fernandes, Célia Marcondes, Celina Cambraia Fernandes Sardão, Christian 

Baines, Christiane Carlier, Cinthia Lacerda, Clara Spallicci, Claudete Gebara Jose Callegaro, Conrado 

de Biasi, Cristina Fernandes Neves Signori, Cristina Verçosa Haas, Cynthia Amaral Campos, Cynthia 

Bitran, Daniel Annenberg, Daniela Casteline, Deiny Façanha Costa, Denise Helena Carollo, Diego 

Ramos Lahoz, Diego Tavares, Dirce Gomieri, Dulce de Jesus Gonçalves, Eder Ferreira Leite, Edson 

Rodrigues de Queiroz, Eduardo T. Carvalho, Eiko Sugiyama, Eliana Maria Barcelos Menezes, Eliana 

Oliveira, Eliana Prete, Elisabete Araki, Elizabeth Bucker de Andrade, Elizabeth Oeiras Miranda, 

Ezequiel Vedana da Rosa, Fabiana Tock, Fabiano Sannino, Fabio Aguiar Lopes, Fábio Ivo Aureliano, 

Fábio Uehara, Fany Robles Lupion, Felipe Kaê Martins Prado, Felipe M. Soares, Fellipe Duarte Chueco, 

Fernanda Lima, Fernando Majerowicz, Filipe Maciel Paes Barreto, Flávio Scavasin, Francisco Rubens 

Gomieri, Gabriela Gálico, George Frug Hochheimer, Gilberto Guimarães, Gilberto Natalini, Giuliana 



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

 

Del Nero Velasco, Glaucia Santelli, Gleuda Simone Teixeira Apolinário, Guilherme Donnabella, 

Guilherme Ortenblad, Gustavo Freiberg, Gustavo Paranhos, Hannah Arcuschin Machado, Heloisa 

Helena de Mello Martins, Helvio Nicolau Moisés, Herta Franco, Ingrid Satzinger, Ione Ishii, Ismael 

Caetano, Ivan Carlos Maglio, Ivana Queiroz, Ivy Beritelli José de Souza, Janett Nelly Camacho 

Greilberger, João Carlos Andrade, João Paulo G. de Oliveira, João Pedro Rosin, João Vestim Grande, 

João Vieira, José Augusto Ligabue, José Augusto Vieira de Aquino, José Carlos Renucci, José Cury 

Filho, José de Barros Chagas Filho, José Flavio Cury, José Iran da Silva, José Police Neto, José Reis de 

Barros, José Renato Soibelmann Melhem, José Roberto Costa, Juliana Di Grassi, Juliana Marigo, Jussara 

Nery, Lara Cristina Batista Freitas, Laura Sobral, Leandro Gomes, Leonardo Bezerra dos Santos, Licia 

Beccari, Lígia Cavallari, Ligia Martelli Moreira, Líria Satomi Tamura, Luciana Curatella, Luciana Cury, 

Luciana Fontes Lavieri Alberto, Luciana Pascarelli Santos, Luciane Yuka Muruzaki, Luiz Fernando 

Alfredo da Silva, Luiz Ricardo Viegas de Carvalho, Magda Beretta, Maíra Macedo, Marcelo Rebelo, 

Marcia Adriana Silvestre Custódio, Marcos Ferreira dos Santos, Marcos Flávio Bicudo, Marcos Malta 

Campos, Marcos Smetana Lopes, Maria Beatriz Wilmers, Maria Bonafé, Maria Clara Kuyver, Maria 

Cristina de Araújo Asperti, Maria Elisabeth Sabino, Maria Emilia Ciavaglia, Maria Esther Trench, Maria 

Fernanda Willy Fabro, Maria Ignez Marcondes Barretto, Maria José Ferreira da Silva Nogueira, Maria 

Lecticia Camargo Coutinho, Maria Lucia Zaorob, Maria Teresa Arvelos, Maria Tereza Castillo, Maria 

Verônica Porto Bilyk, Maria Zélia Soares de Melo Freire, Mariana Caetano, Mariana Morais, Marilia 

Ramos Fernandez Kovacsik, Mario Luis Pecoraro, Marion Lautenberg, Marlene Wolfersbergs, Matilde 

da Costa, Mauricio Cunha, Maurício Ramos de Oliveira, Mauricio Tedesco, Mauro Sérgio Procópio 

Calliari, Mirian Tanaka, Mity Hori Kato, Mônica Lauber, Mônica Soutelo, Nabil Bonduk, Neidson Nunes 

Soares, Neiva Otero D´Almeida, Nelson Capeleto, Nelson de Souza Pinto Neto, Nelson Vaughan 

Corrêa, Nicolau Sarquis Junior, Nik Sabey, Nina Gelcer, Odair Aguiar Quina, Osvaldo Bossa, Pâmela 

Sarabia, Patrícia Saran, Patrícia Sá, Paula Secaf Adde, Paulo Andrea Benetti, Paulo Bellizia, Paulo José 

Afonso Caldas, Paulo Pandolfi, Paulo Roberto Clemente da Silva, Paulo Rogério de Mesquita, Pedro 

Matizonkas Neto, Péricles Custodio Martins, Priscilla Martins Cerqueira, Rafaela Santos N. Cerqueira, 

Raíssa Sene, Rayssa Souza de Oliveira, Regina Lopes Monteiro, Régis Gabriel, Renan Rodrigues da 

Costa, Renata Curcio, Renata Esteves, Renato Ariedi Lima, Renato Oliveira Gomes, Roberto Carlos 

Felizardo, Roberto Teixeira Vasconcellos de Oliveira, Rodrigo Amaral Paula de Meo, Rodrigo Salles, 

Rogerio Augusto Zeferino, Rogério Lopes, Rogério Peixoto Lima, Ronaldo Bitello Tomei Junior, Rosana 

Caramaschi, Rosara Frenk, Rosi Dias, Rubens Baccarat Ramos, Rui Signori, Samantha Dangot, Sandra 

Santorsula, Sandro Merida Domingues, Sasha Tom Hart, Sérgio Corrêa Vaz, Silvana Bertoncini, Silvana 

Carnicelli, Sílvia Magalhães, Silvio Cesar Lima Ribeiro, Silvio Luiz de Paula, Simone Fassbender 

Freitas, Solange dos Santos Vieira, Sonia Maffei, Susan Santak, Tadeu Rodrigues, Telma Micheletto, 

Tersio Ivan Sierra, Vanessa De Lima Portella, Vanessa Pavani, Vanessa Rochha Rêgo, Vitor Ricardo 

Ferreira Veloso, Vivaldo Marinho De Gouvea, Vivian Battiloro, Vladimir Udiloff 

 


