
ATA DA 10ª. 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!

Abertura:  Aos  vinte  e  sete  (27)  dias  do  mês  de  Outubro  de  2021,  às  19h00min,  em  primeira
chamada, e em segunda chamada às 19h15min, reuniu-se o Conselho Participativo Municipal da
Subprefeitura de Pinheiros por meio de seus titulares, via acesso remoto/virtual através do software
escolhido  pela  Administração  Pública,  Microsoft  Teams,  conforme  regulamenta  a  portaria  da
Secretaria Especial de Relações Sociais -n° 003/PREF/CC/SERS/2020.

Links para a gravação: 
https://youtu.be/vVy6Jkj64jg
https://www.facebook.com/events/176114317247894/

Coordenação: Vitor Veloso
Secretariado por: Neiva Otero

I. Registro dos participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Antonio (Tony) Peixoto, Éder Leite, Fabiano Sannino, Leonardo Bezerra, Maurício R. Oliveira,

Neiva  Otero,  Nelson  S.  Pinto  Neto,  Paulo  Andréa  Benetti,  Rosana  Caramaschi,  Vitor  Veloso,
totalizando 10 (dez) presenças.

b) Conselheiro(a)s ausentes: Deiny Façanha Costa, totalizando 1 (uma) ausência justificada.

c) Autoridade(s) presente(s): Sidinei Couto Junior, Coordenador de Governo Local.

d)  Munícipe(s) presente(s): Luciana Bechara Sanchez,  Sandra Saraceni.

II. Pauta da 9ª 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 à pauta

2 – Espaço para apresentação de demandas e cobranças dos munícipes;
3 - Diálogo aberto com munícipes, conselheiros participativos e autoridades interessadas a falar;
4–Check-out dos Conselheiros Participativos de Pinheiros.

III.     Ordem do dia
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1. Check in Conselheiros

O Coordenador Vitor Veloso abriu a reunião do mês, passou a palavra aos demais conselheiros para
que estes dessem suas boas vindas e, em seguinte, iniciou os informes.

Avisou que no dia 8 de novembro haverá a Audiência Pública para a Subprefeitura de Pinheiros
sobre as propostas para o PLOA 2022 consideradas viáveis e também uma devolutiva das propostas
validadas para 2021. 

Relatou que está aguardando um retorno da Escola do Tribunal de Contas do Município de São Paulo
para  curso  rápido  sobre  orçamento  para  os  conselheiros.  Sobre  o  tema  compartilhado  pelo
Conselheiro Paulo Benetti em reunião anterior, não uso de guia em cachorros em praça pública,
Vitor  informou  que  havia  solicitado  ao  Coordenador  de  Governo  Local  a  colocação  de  placas
informativas sobre o uso de guias. Ainda complementou que, recentemente, participou de reunião
com CPM Vila  Mariana em que foi  comentado sobre uma campanha educativa sobre o tema e,
conforme o andamento da mesma, compartilharia no CPM Pinheiros.

O Conselheiro Éder Leite pediu um retorno sobre a reunião que o grupo “Pôr do Sol sem cerca”
teve com o subprefeito de Pinheiros. Já o  Conselheiro Paulo Benetti trouxe a informação de que
ocorrerá uma festa com música ao vivo na Vila Cordeiro, em terreno que dá fundos para o Hospital
Premier,  e  gostaria  de  saber  o  que  poderia  ser  feito  no  sentido de preservar  os  pacientes  do
hospital  dos  ruídos típicos de um evento deste  porte.  Em seguida,  o  Conselheiro Tony  Peixoto
relatou conversa sobre o Conselho de Representantes que teve com conselheiros de outros CPMs,
comentando que não há grande novidades sobre o tema e que ainda falta a regulamentação da lei. O
Conselheiro  Maurício  Oliveira,  por  conta  de  vizinhos  que  receberam  notificação  de  calçada
irregular,  pediu  ao  Sidinei  que  este  informasse  o  passo  a  passo  de  regularização.  Por  fim,  o
Coordenador Vitor Veloso relatou o crescimento de ruas fechadas na região.

Sobre  as  colocações  dos  Conselheiros,  Sidinei  Couto  Junior,  Coordenador  de  Governo  Local,
comentou:

- sobre a praça do Pôr do Sol, informou que não há alterações, segue cercada e fechando seu
portão às 20h;

-  sobre  a  festa,  disse  que  recebeu a  aprovação  do  Contru  para  ser  realizada.  Contudo,
informou que verificaria a localização do terreno;

- sobre calçadas irregulares, informou que o munícipe recebe uma notificação e tem o prazo
de 60 dias para regularizar a situação. Caso isso não ocorra, é multado;

- sobre ruas fechadas, pediu que os nomes das ruas fossem enviados para verificar a situação
das mesmas.

A respeito das demandas de munícipes trazidas na reunião anterior, Sidinei informou:
- que foi feita a vistoria no muro da Coopamare, localizada entre ruas Galeno de Almeida e

João  Moura,  e  que  o  mesmo  necessita  de  reparos.  Estuda-se  a  aprovação  de  alguma  emenda
parlamentar para o conserto do mesmo, visto que a subprefeitura não tem verba disponível;

- que foi feita vistoria na calçada da Rua Augusta, altura do número 2314, e como encontra-se
irregular, inclinada não permitindo o livre caminhar do pedestre, proprietário foi notificado e, caso
não providencie a adequação, a multa é cobrada.

2. Espaço para apresentação de demandas dos munícipes

Luciana e Sandra, integrantes de um grupo de moradores da rua Senador César Lacerda Vergueiro,
trouxeram o caso de um fechamento de possível área pública localizada na rua em que moram, entre
os números 393 e 415, realizado pelo Condomínio Praia de Ondina, situado na mesma rua no nº 415.
A partir de informações levantadas pelo grupo no portal Geosampa, a área em questão parece ser
uma viela sanitária (servidão) que se inicia na rua Paulistânia e termina na rua Heitor de Andrade. As
moradoras pedem à subprefeitura a confirmação de se tratar ou não de área pública e se existe
algum documento de cessão deste espaço ao condomínio que o ocupou. No caso desta área ser uma
viela sanitária, o grupo de moradores pleiteia que seja transformada em uma área arborizada, de
acesso livre, semelhante ao espaço Harmonia dos Sentidos, localizado na rua Harmonia.
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O  Coordenador  de  Governo  Local  Sidinei,  a  partir  das  informações  trazidas  pelas  moradoras,
comentou que não havia necessidade de formalizar o pedido via ofício, que a área em questão é
pública, e que ele solicitaria que a fiscalização fosse ao local.

3. Diálogo aberto com munícipes, conselheiros e autoridades

O Conselheiro Maurício Ramos trouxe o tema da crise hídrica. Informou que a Aliança pela Água,
articulação da sociedade civil criada em 2014 para o enfrentamento da crise hídrica daquela época,
está sendo reativada em virtude da perspectiva de grave falta de água nos próximos meses e em
2022. Comentou que os professores Pedro Côrtes e Pedro Jacobi, do Instituto de Energia e Ambiente
(IEE) da USP, produziram um relatório com prognósticos para 2022, que desenham um cenário de
extrema gravidade.  Entre  os  dados relevantes,  destaque para a  informação de que o  nível  dos
reservatórios entre maio e agosto deste ano encontra-se abaixo dos registrados em 2013, no mesmo
período, e a constatação da redução do volume de chuva ao longo dos anos. O conselheiro comenta
que a população em geral tem dado pouca atenção ao tema. E complementa que, embora a Sabesp
tenha realizado diversas intervenções -  como diminuição dos focos de vazamento e reforma das
tubulações -, estas ainda não foram suficientes para mitigar o problema do acesso da população à
agua e que seria necessário uma atitude mais efetiva do poder público nesta questão.

4. Check out Conselheiros

Os Conselheiros agradeceram a presença de todos e todas, em especial a dos munícipes e, por fim,
desejaram uma boa noite. 
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	 Iniciativas SOLIDÁRIAS são pontos fundamentais no processo de transformação da nossa sociedade!

