
ATA DA 11ª. 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 quatro (24) dias do mês de Novembro 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/FIKinOxUMD0
https://www.facebook.com/cpmpinheiros/videos/595452925091544

Coordenação: Vitor Veloso
Secretariado por: Neiva Otero

I. Registro de participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Antonio (Tony) Peixoto, Deiny Façanha Costa, Éder Leite,  Fabiano Sannino,  Leonardo Bezerra,
Maurício  R.  Oliveira,  Neiva  Otero,  Nelson  S.  Pinto  Neto,  Paulo  Andréa  Benetti,  Rosana
Caramaschi, Vitor Veloso, totalizando 11 (onze) presenças.

b) Conselheiro(a)s ausentes: nenhuma ausência.

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

d)  Munícipe(s) presente(s): não houve participação de munícipes.

II.     Ordem do dia

1. Check in Conselheiros – informes e pautas

O Coordenador Vitor Veloso abriu a reunião do mês, passou a palavra aos demais conselheiros para
que estes dessem suas boas vindas.

O Conselheiro Éder Leite pediu um retorno da subprefeitura sobre ofício encaminhado pelo CPM a
respeito de tema trazido por munícipes em reunião anterior, a saber, ocupação de área pública por
um condomínio na rua Senador César Lacerda Vergueiro. 

Sidinei Couto Junior, Coordenador de Governo Local,  informou que o condomínio foi notificado a
comparecer na subprefeitura a fim de prestar esclarecimentos,  o que não havia sido feito até o
momento. O condomínio ainda tem cinco dias para comparecer na subprefeitura. 

Neste momento, o Coordenador de Governo Local aproveitou para perguntar aos Conselheiros se
alguma praça da região necessita de melhorias, visto que a subprefeitura recebeu verba de emenda
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parlamentar e esta poderia ser direcionada a este fim. A Conselheira Neiva Otero perguntou se não
seria  possível  investir  esta  verba na criação de jardins  de chuva.  O coordenador informou que
consultaria a área responsável.

O Coordenador Vitor  Veloso introduziu o assunto da eleição para os cargos de Coordenador e
Secretário  do  CPM  Pinheiros,  a  ocorrer  na  reunião  de  dezembro.  Visto  que,  em  função  do
regulamento, os atuais coordenador e secretária não podem mais permanecer nos cargos, é preciso
que sejam eleitos novos ocupantes para o período de prorrogação do mandato 2020-2021, que se
estende até março de 2022.

Em seguida, pediu ao Conselheiro Maurício Ramos que desse uma devolutiva da última reunião do
CMPU, ocorrida em 28 de Outubro. O conselheiro comentou que os apelos por uma participação
social  mais  efetiva  no  processo  de  revisão  do  PDE  foram atendidos  e  que  o  Secretário  acatou
sugestão  de  prorrogar  a  revisão  por  mais  12  meses,  possibilitando  a  realização  de  reuniões
presenciais e, desta forma, possibilitando que a sociedade possa se manifestar. Mas, ressaltou que a
Câmara Municipal de Vereadores, por meio de seu presidente, não aceita prorrogar por mais um
ano e sim por  180 dias,  um prazo que,  para  os  conselheiros das  macrorregiões no CMPU, não
permite  que  os  munícipes  apresentem  propostas  para  a  revisão.  Outro  ponto  destacado  por
Maurício  é  o  de  que  a  sociedade precisa  de  orientação  sobre  a  estrutura  do  PDE  e  de  como
participar do processo de revisão para que possam enviar propostas concretas e não de zeladoria. E
isso demanda tempo.

Coordenador Vitor Veloso e Conselheiros definiram que a reunião de dezembro do CPM ocorrerá
no próximo dia 15 de dezembro.

2. Espaço para apresentação de demandas dos munícipes

Não houve participação de munícipes.

3. Diálogo aberto com munícipes, conselheiros e autoridades

O  Conselheiro  Maurício  Ramos  informou  que  participou  da  elaboração  de  projeto  de  lei  para
preservação de nascentes urbanas, já protocolado, junto com especialistas, técnicos, professores.
Ele ressalva que se debruçar sobre o tema da água é mais do necessário em virtude da crise hídrica
que a cidade enfrentará brevemente.

A Conselheira Neiva Otero relatou a visita que fez, junto com o Conselheiro Leonardo Bezerra, ao
Pátio de Compostagem da Lapa. O pátio recebe os resíduos orgânicos das feiras das subprefeituras
de Pinheiros e Lapa, tem capacidade para 10 toneladas de resíduos/dia e deve ser transferido para
outro  local,  ainda  indefinido.  A  conselheira  compartilhou  detalhes  sobre  o  processo  de
compostagem e apresentou fotos do local.

A pedido do Conselheiro Tony Peixoto, a Conselheira Neiva compartilhou status do movimento Pró-
Pinheiros:  o  grupo  tem  conversado  com  vereadores  em  busca  de  apoio  na  revisão  do  PDE  e
conduzido ações caso a caso para enfrentar o assédio de incorporadoras na tentativa de impedir
uma verticalização intensa do bairro.

4. Check out Conselheiros

Os  Conselheiros  comentaram  sobre  a  importância  e  satisfação  da  participação  do  CPM  no
acompanhamento  da  gestão  da  cidade  –  como,  por  exemplo,  na  prorrogação  do  processo  de
revisão do PDE ou no atendimento e intermediação de demandas dos munícipes. Agradeceram a
presença de todos e todas e desejaram uma boa noite. 
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	 Iniciativas SOLIDÁRIAS são pontos fundamentais no processo de transformação da nossa sociedade!

