
ATA DA 5ª. 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 seis (26) dias do mês de Maio 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/joiMEVsnGtk

Coordenação: Vitor Veloso
Secretariado por: Neiva Otero

I. Registro de participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Éder Leite, Fabiano Sannino, Gilberto Guimarães, Leonardo Bezerra, Neiva Otero, Nelson S. Pinto
Neto, Paulo Andréa Benetti, Rosana Caramaschi, Vitor Veloso, totalizando 8 (oito) presenças.

b) Conselheiro(a)s  ausentes: Antonio  (Tony)  Peixoto, Deiny  Façanha Costa,  Maurício  R.
Oliveira, totalizando 3 (três) ausências.

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

d)  Munícipe(s) presente(s): Felipe Siqueira.

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 boas vindas.

Em  seguida,  o  Coordenador  passou  a  palavra  a  Sidinei  Couto  Júnior,  recém-empossado
Coordenador de Governo Local, para que este se apresentasse ao Pleno e aos demais participantes
e ouvintes.

Na sequência, o Coordenador informou sobre convite do CPM Lapa para reunião sobre plano de
bairro. Comentou sobre convite da SP Urbanismo para reunião sobre PIU Ibirapuera, a ser realizada
em 16 de junho, em conjunto com o CPM Vila Mariana.
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O Coordenador lembrou sobre a necessidade de selecionar as 15 propostas para o PLOA 2022.
Comentou sobre o edital do CMPU que dá as diretrizes para a escolha do conselheiro representante
de cada macrorregião da cidade, que passará a integrar este conselho.

Por fim, o Coordenador informou que realizou a  notificação de perda de mandato por faltas de
Cecília Fernandes, Mário Pecoraro, Maui Zanon e Régis Gabriel, de acordo com as normas do CPM. 

2. Espaço para apresentação de demandas dos munícipes

O munícipe Felipe Siqueira solicita que a Praça Acibe Ballan Camasmie, próxima à Hípica, vire um
parque municipal e pede a atenção dos conselheiros para a proposta 1041 do PLOA que trata desta
sugestão.

3. Diálogo aberto com munícipes, conselheiros e autoridades

O Conselheiro Leonardo propôs ao Pleno discussão sobre o decreto nº 58.639, de 22 de fevereiro de
2019,  referente  a  fornecimento  de  Bilhete  Único  para  conselheiros  do  CPM  se  deslocarem  às
reuniões.  O  conselheiro  comenta  que  este  bilhete  não  existe  para  a  Secretaria  Municipal  de
Transportes (SMT), embora o decreto tenha sido promulgado pelo prefeito Bruno Covas. Ele sugere
convidar a Secretaria de Relações Institucionais (SERI) para que possam explicar porque ocorre essa
inconsistência.

A Conselheira Neiva propôs receber o Coletivo das Vilas em um Diálogo Aberto para que este
apresente  o  trabalho  de  regeneração  que  estão  executando  na  Praça  Carlos  Brisola.  O  grupo
gostaria de compartilhar com o CPM e munícipes o que tem sido feito no local a partir das premissas
da  permacultura  e  também  a  atividade  de  compostagem  comunitária  de  resíduos  orgânicos
domésticos em praças. 

O Coordenador Vitor propôs que o Pleno votasse sobre as duas propostas de convite. Ambas as
propostas foram aprovadas por unanimidade.

A Conselheira Neiva propôs ao Coordenador de Governo Local uma sugestão de dinâmica para a
reunião mensal,  na  qual  ele também pudesse trazer as iniciativas em execução e  as  que serão
realizadas  pela  subprefeitura  de  Pinheiros.  Desta  forma,  os  Conselheiros  podem  acompanhar
melhor o cotidiano da subprefeitura e realmente haver uma troca de informações entre Pleno e
subprefeitura.

O Conselheiro Nelson solicitou uma especial atenção do Coordenador de Governo Local para dois
assuntos: o prédio localizado na esquina da Peixoto Gomide com Oscar Freire, que apresenta uma
série de problemas, e que já está no Ministério Público; uma obra no Brooklin, à rua Conceição de
Monte Alegre, que havia sido embargada mas que recentemente voltou a ter atividade.

4. Check out Conselheiros

Os Conselheiros  desejaram boas vindas ao Coordenador de Governo Local e boa noite a todos e
todas. 
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	 Iniciativas SOLIDÁRIAS são pontos fundamentais no processo de transformação da nossa sociedade!

