
ATA DA 6ª. 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 trinta (30) dias do mês de Junho 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, no ofício de Conselheiros Participativos Municipais, via acesso
remoto/virtual  através  do  software  escolhido  pela  Administração  Pública,  Microsoft  Teams,
plataforma unificada de comunicação e  colaboração que combina  bate-papo,  videoconferências,
conforme  regulamenta  a  portaria  da  Secretaria  Especial  de  Relações  Sociais  -  n°
003/PREF/CC/SERS/2020.

Links para a gravação: 
https://youtu.be/y6_MYEQ0Eeg
https://www.facebook.com/cpmpinheiros/videos/809042296669108

Coordenação: Vitor Veloso
Secretariado por: Paulo Benetti

I. Registro dos participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Deiny Façanha Costa, Fabiano Sannino, Leonardo Bezerra Dos Santos, Maurício Ramos
De Oliveira, Neiva Otero D’Almeida, Nelson de Souza Pinto Neto, Paulo Andréa 
Benetti, Rosana Caramaschi, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, totalizando 8 (oito) 
presenças.

b) Conselheiro(a)s ausentes:
Com justificativa apresentada:
Antônio  José  Brandão  Peixoto,  Éder  Ferreira  Leite,  totalizando  02  (duas)  faltas
justificadas.

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

d)  Munícipe(s) presente(s): Carlos Menitti, Gustavo Zaven.

II. Pauta da Sexta 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
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2 – Espaço para apresentação de demandas e cobranças dos munícipes;
3 – Eleição para Coordenador(a) e Secretário(a)
4 - Diálogo aberto com munícipes, conselheiros participativos e autoridades interessadas a falar;
5–Check-out dos Conselheiros Participativos de Pinheiros.

III.     Ordem do dia

1. Check in Conselheiros

O  Coordenador  Vitor  Veloso deu  boa  noite  a  todos  e  fez  a  abertura  da  reunião  informando o
falecimento  do  Conselheiro  Gilberto  Guimarães.  Em seguida,  passou  a  palavra  ao  Conselheiro
Maurício Ramos para que este pudesse fazer uma pequena homenagem. Maurício lembrou o quanto
Gilberto era ativo no bairro e sempre disposto a ajudar a vizinhança. Um exemplo a ser seguido. Os
demais  Conselheiros  Participativos  também lamentaram a  perda  do  Conselheiro  Gilberto  e  em
seguida foi feito 1 minuto de silêncio em sua homenagem.

O Coordenador leu a pauta do dia e pediu aos colegas Conselheiros que apresentassem  temas a
serem incluídos na pauta, caso necessário.

A Conselheira Neiva Otero informou que havia recebido a solicitação do munícipe Diego Mengato,
que participa junto com outros moradores da região de grupo a favor do não cercamento da Praça
do  Pôr-do-Sol,  do  CPM  intermediar  o  agendamento  de  uma  reunião  com  o  subprefeito  para
conversar a respeito do tema.

O  Conselheiro  Maurício  Ramos informou  que  vizinhos  da  Praça  Rui  Washington  Pereira  o
procuraram para informar que foram retirados alguns troncos que impediam o acesso de carros ao
local  e,  com  isso,  os  veículos  passaram  a  entrar  na  praça  e,  inclusive,  estacionar  perto  do
playground. Os vizinhos pedem que algum tipo de obstáculo seja instalado novamente para impedir
o acesso aos carros. Outra demanda da vizinhança é sobre a falta de iluminação nas ruas do entorno
da  Praça  das  Corujas,  sendo  que  o  ideal  seria  diminuir  a  altura  das  lâmpadas  para  que  estas
ficassem abaixo da copa das árvores.

O Conselheiro Paulo Benetti comentou que a Praça Moisés Cury, que atualmente está cercada, virou
um espaço quase exclusivo para cães porque os tutores levam seus animais, tiram suas guias e os
deixam  soltos.  Isso  faz  com  que as  pessoas  não  se  sintam tranquilas  em  estar  na  praça.  Seria
necessário a criação de um parcão/petplay.

A Conselheira Deiny Costa informou que um empreendimento em construção na Rua Manoel da
Nóbrega 1574 colocou um tapume na esquina que bloqueia um lado da calçada completamente e
prejudica a visibilidade de ciclistas e carros. Ela afirmou que já fez a reclamação no portal 156 há
duas semanas e que nada ocorreu desde então.

O Coordenador de Governo Local Sidinei Couto Junior fez os seguintes comentários: sobre a reunião
do munícipe Diego Mengato e grupo com o subprefeito pediu à conselheira Neiva que esta entrasse
em contato com a secretária do gabinete, Rita, para solicitar o agendamento. Sobre os problemas da
Praça Rui Washington Pereira e  do entorno da Praça das Corujas, solicitou que, respectivamente,
fosse  encaminhado um e-mail  para  que  ele  pudesse  verificar qual  área  seria  responsável  pela
recolocação de obstáculos e que se formalizasse uma solicitação junto à Ilume. Quanto à questão da
Praça Moisés Cury, pediu que fosse enviado um e-mail com as informações para que ele pudesse
verificar a condição da praça e se há algum termo de cooperação ativo para, em seguida, avaliar o
que poderia ser feito. Sobre o tapume na Rua Manoel da Nóbrega, comentou que verificará o status e
solicitará fiscalização.

A pedido do Coordenador Vitor, o Conselheiro Maurício Ramos fez um resumo da primeira reunião
do  CMPU  –  Conselho  Municipal  de  Política  Urbana  após  a  posse  dos  novos  conselheiros  das
macroregiões. Comentou que algumas pessoas questionaram o papel dos Conselheiros dos CPMs
no CMPU, alegando que não estariam aptos a participar, visto que o STF aprovou a formação do
Conselho de Representantes. Neste ponto, o Coordenador Vitor informou que a Prefeitura manterá
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os  CPMs  ativos  até  que  o  Conselho  de  Representantes  seja  efetivado  e  que,  portanto,  os
Conselheiros das Macroregiões estão aptos, sim, a participar do CMPU. 

A pauta da reunião trouxe  a discussão entre conselheiros para a  vaga na comissão eleitoral  da
eleição de entidades da sociedade civil para compor o CMPU – que acontecerá em agosto e vai
eleger entre  ONGs,  associações e movimentos  pró moradia  os novos integrantes –  que acabou
ficando com o João Moreirão da Macro Norte 1. Em seguida houve a definição dos membros para a
vaga no Fundurb e a Macro Oeste está tratativas com uma candidata do IAB e outra do Mackenzie
para alinhamento e definição de quem ocupará a vaga do Fundurb. Também houve a validação da
alteração dos representantes da CTLU e em seguida teve início a discussão sobre a revisão do PDE.
Houve uma solicitação para  aprovar uma minuta que dava o início da revisão do PDE e nós da Macro
Oeste decidimos não votar favorável porque entendemos que o momento atual da Pandemia não
favorece a participação social.  Os votos favoráveis foram 21 e contra, 17, então o documento foi
aprovado. Nós das 8 macro regiões solicitamos a participação nos Conselhos do FUNDURB, CIMPDE,
FMSAI E CTLU  pelo fato de nossas oito cadeiras, que são oito cadeiras destinadas à participação
social,  não  estarem ocupadas  pelos  motivos  que  já  conhecemos.  O  último  item da  pauta  foi  a
apresentação do PIU Ibirapuera. Um dos pontos controversos é PIU do Ibirapuera é que deveria
continuar como centro de formação de atletas e não um empreendimento comercial. Além disso,
chamou a atenção a construção de um estacionamento subterrâneo que implica a escavação sem
limite do subsolo em uma área que afetaria lençol freático e nascentes. 

A  Conselheira  Deiny informou que o  estacionamento que consta  no  PIU Ibirapuera  seria  quase
metade da área construída prevista e teria 2 mil vagas, um número muito alto. Ela lembrou, somente
para efeito de comparação, que o Shopping JK tem um estacionamento de porte semelhante e teve
que fazer, como contrapartida, um viaduto para atender o fluxo de carros. O projeto do PIU não
prevê  nenhuma  melhoria  relevante  em  mobilidade,  intensificando  ainda  mais  o  espaço  do
transporte privado em detrimento do coletivo e de modos ativos.

2. Diálogo aberto com munícipes.

Não houve manifestações. 

3. Eleição de Coordenador(a) e Secretário(a) Geral

Não houve interesse dos Conselheiros em se candidatarem à Coordenação e à Secretaria Geral.
Sendo assim, o atual Coordenador Vitor colocou em votação o uso da Portaria nº 4 da SERS que
prevê a extensão do mandato da Coordenação e da Secretaria Geral por mais seis meses por conta
da pandemia.

Todos votaram favoravelmente ao uso da portaria e os  Conselheiros Vitor Veloso e Neiva Otero
permanecem como Coordenador e Secretária Geral, respectivamente.
 

4. Check out Conselheiros

Os Conselheiros 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!

