
ATA DA 12ª. 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 quinze (15) dias do mês de Dezembro de 2021, às 19h00min, em primeira chamada, e
em segunda chamada às 19h30min, reuniu-se o Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura
de Pinheiros 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/zkfAnV5zyKY

Coordenação: Vitor Veloso
Secretariado por: Neiva Otero

I. Registro de participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Antonio (Tony) Peixoto, Éder Leite,  Maurício R. Oliveira, Neiva Otero, Nelson S. Pinto Neto, Paulo
Andréa Benetti, Rosana Caramaschi, Vitor Veloso, totalizando 8 (oito) presenças.

b) Conselheiro(a)s  ausentes: Deiny  Façanha  Costa,  Fabiano  Sannino,  Leonardo  Bezerra,
totalizando 3 (três) ausências.

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

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.

Em seguida, o Conselheiro Maurício comentou sobre a aprovação pela Câmara de Vereadores, em
primeira votação, da revisão do PDE em até 180 dias. O fato causou espanto entre os conselheiros do
CMPU,  já  que  havia  tido  grande debate naquele Conselho  por  um prazo  maior.  O  conselheiro
lembra que o CMPU recomendou prazo de 1 ano, recomendação aceita pelo prefeito no PL enviado
à  Câmara.  Os  representantes  da  sociedade  civil  no  CMPU  se  sentiram  desrespeitados  com  a
aprovação do prazo menor pela Câmara, segundo Maurício. Ele informa que o Ministério Público
notificou  a  prefeitura  para  que  o  executivo  vete  o  prazo  aprovado pela  Câmara  e  mantenha  o
período de 1 ano para a revisão do PDE. 
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A Conselheira Rosana relatou o caso da Rua Iraci, Pinheiros, cujos moradores fizeram um abaixo-
assinado para o recapeamento asfáltico. Em reunião do CPM Pinheiros em março passado, Marcelo
Pepino, morador da rua, foi orientado a registrar o pedido no Portal 156, o que foi feito. No dia 13 de
dezembro,  o  grupo  recebeu  um  retorno  da  prefeitura  informando que  o  pedido  foi  indeferido
porque a prefeitura está em tratativa com a Sabesp. Portanto, o assunto está suspenso até que o
diálogo entre prefeitura e Sabesp seja concluído. 

O Coordenador Vitor Veloso solicitou ao Coordenador de Governo Local uma atualização do tema
referente a ocupação de área pública por um condomínio na rua Senador César Lacerda Vergueiro.
Sidinei  Couto  Júnior  relatou  que  foi  feita  intimação  ao  condomínio  e  o  síndico  compareceu  à
subprefeitura. Na ocasião informou que traria documentos sobre o uso da área, o que não foi feito
até o momento da reunião. O próximo passo, segundo Sidinei, será a recuperação da área pela
subprefeitura,  dando continuidade,  em princípio,  ao escadão que se inicia  na  Rua  Paulistânia e
termina  na  rua  Girassol.  O  Conselheiro  Éder  perguntou  se  o  condomínio  sofre  algum  tipo  de
penalidade  ou  multa.  Sidinei  respondeu  que  não  há  penalidades  para  casos  como  este.  O
Conselheiro Tony sugeriu que se mantivesse a quadra de esporte construída no local e a tornasse
pública. Sidinei pontuou que o correto seria o condomínio desocupar a área entregando-a em seu
formato original. Mas, comentou que apresentará a sugestão do Conselheiro à equipe responsável
pelo assunto na subprefeitura.

Em  seguida,  o  Coordenador  Vitor  Veloso  pautou  a  eleição  para  os  cargos  de  Coordenador  e
Secretário do CPM Pinheiros para o período entre janeiro e março de 2022. Os novos Coordenador
e Secretário são Maurício R. Oliveira e Éder Leite, respectivamente. O Pleno manteve as reuniões do
CPM Pinheiros na última quarta-feira do mês.

2. Espaço para apresentação de demandas dos munícipes

Não houve participação de munícipes.

3. Diálogo aberto com munícipes, conselheiros e autoridades

A Conselheira Neiva apresentou solicitação de reunião da moradora do Alto de Pinheiros Thais
Mauad para tratar de ajuste em canteiros permeáveis na rua Padre Cerdá e criação de jardim de
chuva ao longo da Praça Carlos Brisola. A moradora enviou e-mail ao supervisor de obras pedindo
reunião  para  apresentar  proposta  de  intervenção  e  até  o  momento  não  houve  resposta.  O
Coordenador de Governo Local solicitou que a conselheira encaminhasse a mensagem para que ele
pudesse agilizar o agendamento da reunião.

O Conselheiro Maurício trouxe tema da iluminação da Praça Dolores Ibarruri (Corujas). A luz fica
acima da copa das árvores, mantendo a área de circulação pouco iluminada. Segundo a Enel, seria
necessário uma readequação. O conselheiro informou que enviaria ao Coordenador de Governo
Local projeto compartilhado pela Enel.

4. Check out Conselheiros

Os Conselheiros desejaram a todos e todas boas festas e um 2022 com muita saúde e próspero. 
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	 Iniciativas SOLIDÁRIAS são pontos fundamentais no processo de transformação da nossa sociedade!

