
ATA DA 7ª. 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  oito  (28)  dias  do  mês  de  Julho  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/aQQTok89Yms
https://www.facebook.com/cpmpinheiros/videos/1205993419872544

Coordenação: Vitor Veloso
Secretariado por: Neiva Otero

I. Registro dos participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Antônio José Brandão Peixoto,  Deiny Façanha Costa,  Éder Ferreira Leite, 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 10 (dez) presenças.

b) Conselheiro(a)s ausentes:
Com  justificativa  apresentada:  Fabiano  Sannino,  totalizando  01  (uma)  falta
justificada.

c) Autoridade(s)  presente(s):  Sidinei  Couto  Junior,  Coordenador  de  Governo  Local;  Sílvia
Abbud, assessora da deputada estadual Marina Helou.

d)  Munícipe(s) presente(s): Gabriel Toueg, Marília Ohta, Maju Imai, Rosanne Brancatelli, João
Pedro Rosin.

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

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.

Av. das Nações Unidas, 7123 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-070



III.     Ordem do dia

1. Check in Conselheiros
O  Coordenador  Vitor  Veloso deu  boa  noite  passando  a  palavra  aos  demais  Conselheiros  que
saudaram a todos, emn especial os munícipes participantes.

a) Informes
O Coordenador realizou os seguintes informes sobre demandas apresentadas na reunião anterior: 

Solicitação de recolocação de barreira de acesso a carros na Praça Rui Washington Pereira -
foi resolvido com a colocação de troncos no local;

Solicitação de melhoria da iluminação na Praça Rui Washington Pereira, parte superior da
Praça das Corujas – feita solicitação à Ilume.

Solicitação de eliminação de tapume que cobria a calçada na rua Manoel da Nóbrega – em
andamento sob responsabilidade da subprefeitura da Vila Mariana;

Solicitação do grupo de moradores para intermediação de reunião com subprefeito para
diálogo sobre a Praça do Pôr-do- Sol – foi suspensa em virtude de processo de transformação da
praça em parque.

Solicitação de cercamento de espaço para cachorros na Praça Moisés Cury - XXX

b) Leitura da Pauta
Devolutiva da reunião do CMPU com referência ao PDE
Votação de parecer favorável ou contrário à aula sobre Orçamento Público
Breve conversa sobre Operação Urbana Faria Lima

2. Espaço para apresentação de demandas e cobranças dos munícipes
Os munícipes Gustavo e Marília, representando um grupo de moradores da Praça Benedito Calixto,
relataram  o  mau  uso  deste  espaço  público  por  seus  frequentadores  aos  sábados  à  noite,  em
especial: aglomeração em frente ao restaurante São Benedito, bloqueando acesso às garagens de
suas casas; descarte de garrafas e copos na via e nas calçadas; pessoas urinando ao ar livre. O
grupo veio ao CPM com o objetivo de buscar apoio e soluções aos problemas relatados. O grupo
não deseja excluir a frequência de pessoas na praça, visto que entende que é um lugar público e por
isso deve ser utilizada pelos munícipes. Contudo gostaria que esta frequência seja feita de forma
civilizada e boa para todos.

As munícipes Maju e Rosanne - representando um grupo de moradores das vielas localizadas entre
as Ruas Mateus Grou, Artur de Azevedo, Dr. Virgílio de Carvalho Pinto e dos Pinheiros – relataram o
assédio constante do setor imobiliário na região e a verticalização excessiva e constante, fazendo
com que negócios  locais,  sobrados  e  pequenos  edifícios  desapareçam.  Informaram que muitos
moradores estão indignados com o que vem acontecendo no bairro e com a falta de diálogo com as
autoridades sobre o tema. Pediram o apoio da subprefeitura no sentido de preservar a identidade
cultural do bairro e de possibilitar um canal para que os moradores de Pinheiros sejam ouvidos.

O  Coordenador  de  Governo  Local  Sidinei  Couto  Junior fez  os  seguintes  comentários  sobre  as
colocações dos munícipes:

Praça Benedito Calixto:  colocou que é uma situação complexa porque está relacionada a
multidão  e  gestão  de  multidão  é  com  a  Polícia  Militar.  Explicou  que  a  Prefeitura  tenta  fazer
operações conjuntas, como a realizada no último sábado, dia 24, quando se tenta inibir a ação de
ambulantes, que ajudam a manter a aglomeração, fazendo apreensão de seus produtos. Informou
que a ideia é repetir operações deste tipo. 
A Conselheira Neiva sugeriu à subprefeitura a instalação de cartazes educativos na praça no sentido
de inibir  o  descarte incorreto  de lixo e  o mau uso do espaço público e  também de educar  as
pessoas,  incutindo  boas  práticas.  Já  o  Conselheiro  Maurício  sugeriu  a  instalação  de  totens  de
reciclagem para garrafas e latas.

Verticalização do bairro de Pinheiros: informou que as autorizações para construções são
realizadas  pela  Secretaria  Municipal  de  Urbanismo  e  Licenciamento  (SMUL)  e,  neste  caso,  a
subprefeitura  fica  de  mãos  atadas.  Ressaltou  que  esta  não  é  primeira  reclamação recebida,  há
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muitas outras. Respondendo ao questionamento das munícipes se não haveria a possibilidade de se
criar um diálogo efetivo com o poder público, visto que moradores são diretamente impactados,
afirmou que poderia se tentar, visto que a incorporação e verticalização excessivas também geram
impactos  imprevistos  nos  serviços  da  subprefeitura  como  maior  volume  de  coleta  de  lixo.
Respondendo à solicitação de apoio da subprefeitura à causa, informou que veria com o Jurídico
esta possibilidade.
O Conselheiro Maurício sugeriu que o grupo fizesse um ofício com o relato apresentado na reunião
para  que  o  CPM  pudesse  encaminhar  e  formalizar  essa  demanda  junto  à  Subprefeitura.  O
Conselheiro Leonardo, recomendou que as associações de bairro fizessem um ofício em conjunto
com o CPM Pinheiros e que entregassem ao Maurício Ramos, representante da Macrorregião Oeste.
Para que ele possa apresentar esse ofício em reunião ordinária do CMPU. Para que fosse uma forma
de  expressar  a  indignação  popular  quanto  a  essa  verticalização  que  está  ocorrendo  em  nosso
distrito.

3. Devolutiva status PDE na reunião do CMPU 
O Conselheiro Tony Peixoto pediu ao Conselheiro Maurício uma devolutiva sobre o status da revisão
do PDE na reunião do CMPU e como o CPM pode apoiar os próximos passos. Maurício relatou o
seguinte: Formalização do comitê eleitoral para a eleição dos membros da sociedade civil. Definição
da vaga no Fundurb, com indicação de Maria Angélica, da Macro Oeste, e as candidatas do IAB e do
Mackenzie.  Haverá  uma  discussão  entre  conselheiros  para  escolher  quem  poderia  melhor
representar este grupo no Fundurb. Os Conselheiros fizeram um ofício pedindo que todas as vagas
nos colegiados possam ser disputadas pelo grupo. Aprovação da minuta de início da revisão do
PDE, embora a maioria dos representantes da sociedade civil e os todos os CPMs foram contra.
 

4.  Votação  favorável  ou  contrária  à  realização  de  Diálogo  Aberto  e  aula  para
Conselheiros sobre Orçamento Público
Foi aprovado por unânimidade.

5. Breve conversa sobre Operação Faria Lima
João Pedro Rosin, conselheiro no Conselho Gestor Saúde Pinheiros, relatou que a Operação Urbana
Faria Lima (OUFL) arrecadou R$ 2 bilhões com a venda dos CEPACs. Pela lei, 25% deste total devem
ser aplicados em moradias e equipamentos públicos sociais – saúde, educação, assistência social.
Ele informa que é membro da União dos Moradores de Pinheiros - associação que luta por moradia,
saúde  e  educação  -  e  que  a  entidade  está  pleiteando  participar  do  Conselho  da  OUFL  para
apresentar propostas para a região. A ideia é alavancar algo relevante para Pinheiros e contar com o
apoio do CPM para avaliar o que deve ser feito.
Ele aproveitou para compartilhar o status e propostas do Conselho Gestor de Saúde Pinheiros. Em
virtude da relevância do tema e do pouco tempo disponível, o CPM sugeriu a realização de um
Diálogo Aberto sobre a pauta, o que foi acatado.

6. Diálogo Aberto entre participantes
Praça Benedito Calixto

A  munícipe  Marília  colocou  algumas  sugestões  pensadas  pelos  moradores  para  solucionar  os
problemas atuais como cumprimento dos horários pelos estabelecimentos e ambulantes, colocação
de banheiros químicos, conteineres para reciclagem de garrafas e latas, diálogo com restaurantes e
bares para viabilizar campanhas educativas. Ela gostaria de saber como a subprefeitura poderia
ajudar. Ela também gostaria de confirmar o rumor de que a praça teria sido adotada.
O munícipe Gabriel  informou que existe a  Associação dos Amigos da Praça Benedito  Calixto e
gostaria de saber até que ponto a entidade poderia ser cobrada pela subprefeitura para se envolver
também na solução dos problemas da praça.
O Coordenador Sidinei ressaltou que a subprefeitura está aberta para, junto com o grupo, encontrar
maneiras de solucionar os problemas. Afirmou que confirmará se existe um termo de cooperação
para a praça e que vai verificar a possibilidade de colocação de conteineres. Sobre os banheiros
químicos,  avaliará  a  efetividade  dos  mesmos,  visto  que  o  índice  de  vandalização  destes
equipamentos é alto.

7. Check out Conselheiros

Os Conselheiros agradeceram a presença de todos e todas e desejaram uma boa noite. 
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