
ATA DA 8ª. 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 cinco (25) dias do mês de Agosto 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/uYZIvloGdGY
https://www.facebook.com/cpmpinheiros/videos/535315887793187

Coordenação: Vitor Veloso
Secretariado por: Antonio Peixoto

I. Registro dos participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Éder  Ferreira  Leite,  Deiny  Façanha  Costa, Fabiano  Sannino,  Antonio  Peixoto,

Leonardo Bezerra Dos Santos,  Maurício Ramos De Oliveira,  Nelson de Souza Pinto, Neiva Otero
D’Almeida, Paulo Andréa Benetti, Rosana Caramaschi, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, totalizando
11(onze) presenças.

b) Conselheiro(a)s ausentes:
Com justificativa apresentada: 
totalizando 0 (zero) faltas justificadas.

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

d)  Munícipe(s) presente(s): Marcos Flávio, Ivo Freitas, Gustavo Zaven, Silvia

II. Pauta da Oitava 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;
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4–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 sobre
alguns problemas técnicos com o You Tube. Em seguida, passou aos demais conselheiros para que
estes  dessem  suas  boas  vindas  aos  presentes.  Em  seguida,  deu  prosseguimento  aos  informes.
Primeiramente falou sobre a Praça Benedito Calixto, informando que a situação estava melhor em
relação  a  limpeza  e  organização  e,  segundo  o  Coordenador  de  Governo  Local  Sidinei,  existe
cooperação da loja L’Oeil, localizada em frente a praça.
 
O  Coordenador  Vitor  Veloso,  seguindo  os  informes,  indicou  que  estará  em  reunião  na  manhã
seguinte com a Sra. Antonia e o Sr. André da Escola de Contas do TCM, afim de organizar o curso,
aprovado  na  última  reunião,  para  todos  do  Conselho  Participativo  Municipal  para  entender  o
monitoramento da Execução Orçamentária. 

O  Coordenador de Governo Local Sidinei Couto Junior informou que possivelmente não poderia
participar da reunião.

A Conselheira Neiva Otero informou o status referente a articulação dos moradores da região e do
grupo Pró Pinheiros para o quadrilátero de casas daquela região próxima a Estação do metrô da
Fradique  Coutinho,  com  o  foco  de  evitar  o  assédio  das  Incorporadoras  e  preservar  as  casas
residenciais. Inclusive mobilizando comerciantes e negócios locais para apoiar o movimento, além
do  objetivo  de  encaminhar  petição  ao  Sec.  César  Azevedo  e  ao  Pref.  Ricardo  Nunes.  Estão
realizando levantamentos de projetos em fase Final e estudando a Legislação do PDE para rebater os
argumentos  contrários.  Observando que há  um caminho longo,  indicando que existe  demolição
acontecendo. Pedem que haja uma suspensão da liberação de alvarás para identificar e evitar um
adensamento que destrua a identidade do bairro.

O Conselheiro  Fabiano relatou  sobre  problemas  existentes  na  região  do  Jardim  Paulista
relacionados a obras da COMGÁS. Observou que abriria chamado no 156 e encaminharia o tema no
CONSEG.  Comentou  que  na  região  dos  Jardins,  devido  ao boom  de  grandes  obras  sem
planejamento e o aumento do trânsito durante o dia, COMGÁS e Enel estão dando preferência e
realizando  as  interferências  em horários  fora  do  horário  comercial.  Entre  a  Alameda  Jaú  e  rua
Pamplona há duas grandes construções de prédios que geram barulho, mas respeitam os horários.
Porém,  um bate-estaca  da  COMGÁS  estava  em  funcionamento  às   22:00  fora  do  horário  legal,
justificado  por  ser  obra  emergencial  sem  contudo  ter  o  devido  documento  solicitado  pelo
Conselheiro e indicado que consultasse com Protocolo no Sistema de Obras Públicas sem sucesso.
Para evitar  algum problema entre os moradores e os responsáveis conseguiu ligar,  após várias
tentativas  e  encaminhou um carro policial  que só observou sem contudo ter  parado ou mesmo
realizado algum B.O.. Solicitou informações e Orientações de como proceder em momentos como
esse. O Coordenador Vitor Veloso ficou de buscar informações e compartilhar quais procedimentos
devemos  tomar.  O  Conselheiro  Paulo  Benetti sugeriu  entrar  em  contato  com  a  ouvidoria  da
COMGÁS e explicar o acontecido e as devidas soluções.

O Conselheiro Fabiano complementou se existe alguma posição sobre o aterramento de Cabos de
energia pela Enel e a existência de um pedido antigo na região da Nove de Julho e Pamplona.

O Conselheiro Leonardo Bezerra, indicou a Lei 16.642  do Código de Obras e edificações, inclusive
observou que qualquer obra deve ter um Alvará de Execução de serviços. Solicitando, inclusive, a
presença da Força Policial para registrar o BO. Na sequência trouxe a boa notícia, de que empresa
Ilume São Paulo, conforme solicitação antiga da Comunidade a troca da iluminação por lâmpadas
LEDS da região do Largo da Batata.

O  Conselheiro  Maurício  Ramos explicou  que,  no  caso  específico  da  COMGÁS,  deve  ter  uma
autorização da Subprefeitura de Pinheiros.  Completou que o aterramento dos Cabos é processo
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longo e difícil por envolver várias concessionárias que se utilizam dos Postes. Sugeriu ser necessário
rever os Processos.

O Munícipe Marcos relatou casos parecidos de obras que necessitavam realizar obras em horários
diferenciados e também não conseguiu resolver a situação.

O  Conselheiro  Nelson  Pinto reafirmou  que,  por  experiência,  reforçou  que  o  conselheiro  deve
interromper a obra com o apoio do Policiamento. Com referência aos projetos de Aterramento da
Fiação devemos fazer ofícios a Enel e Prefeitura, cobrando uma posição pois existiria uma previsão
contratual para o aterramento dos Cabos.

2. Diálogo aberto com munícipes.

Os Munícipes Gustavo Zaven e Sílvia lembraram que no dia seguinte haverá uma Audiência Pública
do Vereador Xexéu Trípoli sobre a mudança de status da Praça do Por do Sol para Parque e solicitou
a presença de todos.
Observou que a cerca instalada na Praça, justificada por motivo de segurança, está ocasionando
exatamente o oposto com prováveis acidentes devido a grande fluxo de pessoas na saída no horário
de fechamento, inclusive pela dificuldade do Piso (escada existente).  Perguntou sobre a reunião
solicitada com o Sub Prefeito, o que a Conselheira Neiva informou que anteriormente foi solicitada e
não houve resposta.  Informou que o  Coletivo Minha Sampa está  bem ativo  a  esta  demanda.  O
Conselheiro Maurício lembrou que o pedido de reunião está registrado em ata. Comentou sobre a
dificuldade  de  acessibilidade  para  deficientes  de  locomoção.  O  Subprefeito  de  Pinheiros  tem
colocado  que  não  tem  tempo  para  se  reunir  para  este  fim.  Conselheiro  Maurício  colocou  a
necessidade de o  CPM encaminhar um ofício  solicitando esta  reunião,  já  que existem questões
outras  como de segurança,  limpeza e  etc...  O  Coordenador Vitor irá  insistir  e   agendar  com o
Subprefeito uma reunião.
O  Conselheiro  Antonio  Peixoto sugeriu,  como  situação  emergencial,  priorizar  que  os  coletivos
deveriam tirar  fotos dos casos de insegurança e registrar no 156.  Inclusive chamar o Corpo de
Bombeiros para verificar e certificar o risco existente e, com isso, pressionar os órgãos responsáveis
como a Subprefeitura de Pinheiros e inclusive oferecer uma denúncia ao MP. Aproveitou e sugeriu
que  solicitássemos  ao  Subprefeito  uma  reunião  mensal  ou  a  cada  quinze  dias  para  receber  os
representantes para termos a oportunidade de falarmos sobre demandas dos Munícipes de forma
mais ágil.
 

3. 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!

