
ATA DA 9ª. 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  nove (29)  dias  do mês de Setembro 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, 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/Yadwj2HyCFs
https://www.facebook.com/cpmpinheiros/videos/326445309278061

Coordenação: Vitor Veloso
Secretariado por: Neiva Otero

I. Registro dos participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Antonio Peixoto,  Deiny Façanha Costa, Éder Leite,  Fabiano Sannino,  Maurício R.  Oliveira,

Neiva  Otero,  Nelson  S.  Pinto  Neto,  Paulo  Andréa  Benetti,  Rosana  Caramaschi,  Vitor  Veloso,
totalizando 11(onze) presenças.

b) Conselheiro(a)s ausentes: Leonardo Bezerra, totalizando 1 (uma) presença justificada.

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

d)  Munícipe(s) presente(s):  Carlos Meniti, Ivo Freitas de Oliveira, Márcia Custódio, Rosanne
Brancatelli, Sílvia, Verônica Bilik.

II. Pauta da 9ª 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.

III.     Ordem do dia
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1. Check in Conselheiros

O Coordenador Vitor Veloso abriu a reunião do mês, passou a palavra aos demais conselheiros para
que estes dessem suas boas vindas e, em seguinte, iniciou os informes.

Relatou sua tentativa de agendar uma reunião com o subprefeito de Pinheiros,  atendendo a um
pedido do munícipe Gustavo Zaven sobre o  cercamento da  Praça  do Pôr-do-Sol.  A reunião em
questão,  por  fim,  foi  agendada  pelo  próprio  grupo  envolvido  no  tema  da  praça.  Sobre  o
planejamento de um curso para conselheiros que está sendo organizado pelo Insper,  do qual é
representante da região macroOeste, Vitor relatou que houve apenas uma reunião inicial.

O  Conselheiro  Maurício  Oliveira relatou que os  representantes  da  sociedade civil  no CPMU se
reuniram e elaboraram uma carta  com uma série de apontamentos solicitando à SMUL algumas
providências. Uma delas é a de que a secretaria acatasse a recomendação do Ministério Público de
adiar a revisão do PDE, pois os representantes entendem que, neste momento, é difícil fazer um
processo  de  revisão  participativo  e  amplo,  no  qual  as  demandas  da  sociedade  possam  ser
atendidas.  O conselheiro  comenta  que  as  colocações  dos  representantes  da  sociedade civil  no
CMPU têm sido praticamente ignoradas por serem minoria nas votações.

2. Espaço para apresentação de demandas dos munícipes

A  assessora  da  deputada  estadual  Marina  Helou,  Sílvia,  comentou  que  foi  feita  uma  visita  à
Coopamare, localizada à Rua Galeno de Almeida 659 e embaixo do viaduto da avenida Sumaré, na
qual foi observado que um dos muros que delimita o espaço da cooperativa tem muita infiltração de
água e risco de desabar. Como trata-se de um muro público, a assessora pede que a subprefeitura
verifique o local e tome as devidas providências.

Márcia Custódio, munícipe e ex-conselheira no CPM Pinheiros, solicitou fiscalização para trecho de
calçada íngreme na Rua Augusta, altura do número 2314, sem espaço plano para o caminhar do
pedestre. Em seguida, informou que a  SAMORCC – Sociedade de Amigos de Cerqueira César, da
qual faz parte, solicitou reunião com o subprefeito para tratar de assuntos variados, como calçadas e
uso do espaço público, mas que não teve resposta e gostaria de saber como seria possível agilizar
este encontro.

Verônica Bilik, munícipe e ex-conselheira no CPM Pinheiros, relatou que o prédio ao lado de seu
trabalho, na Rua Iaiá, bombeia água do lençol freático e joga na rua. Gostaria de saber como fazer a
denúncia deste fato. Os conselheiros presentes recomendaram abrir um chamado de fiscalização no
portal 156. 

O Coordenador de Governo Local Sidinei pediu aos munícipes que encaminhassem, via e-mail, as
demandas apresentadas para que ele pudesse tomar as devidas providências. Quanto à reunião com
o subprefeito, solicitou que o pedido fosse dirigido à secretaria do gabinete. 

3. Diálogo aberto com munícipes, conselheiros e autoridades

Verônica Bilik, que participa do movimento  Pró-Pinheiros, contou sobre a criação da iniciativa e
seus objetivos, que são, basicamente, os de pleitear um adensamento equilibrado e a preservação
da identidade do bairro de Pinheiros. Contou que o grupo tem realizado uma série de ações como
caminhada  de  engajamento  pelo  bairro,  visita  de  reconhecimento  de  microrregiões,  visita  a
vereadores,  além  da  veiculação  de  um  abaixo-assinado  contra  a  verticalização  e  adensamento
intensos que vêm ocorrendo no bairro.

A  Conselheira Neiva  Otero propôs convidar  para  as  próximas reuniões  do CPM as  autoridades
responsáveis pelas propostas consideradas viáveis no PLOA 2021, em especial o estudo sobre coleta
domiciliar  de  resíduos  orgânicos,  para  que  forneçam  um  status  do  andamento  das  mesmas.
Conselheiros concordaram com a sugestão.
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O Coordenador Vitor informou ao Conselheiro Antonio Peixoto, que havia pedido uma atualização
sobre o tema da Praça do Pôr-do-Sol, que o grupo de munícipes que reflete sobre o cercamento da
praça  conseguiu  realizar  a  reunião  com  o  Subprefeito,  mas  que  não  tem  informação  sobre  o
resultado do encontro. Também respondeu ao munícipe Carlos Meniti, que havia questionado sobre
a volta das reuniões presenciais, que não há uma data definida para este regresso até o momento.

Por fim, compartilhou a informação de que a SERI tem feito reuniões sobre a implementação do
Conselho de Representantes, órgão que prevê substituir o CPM, e cuja eleição está prevista para
março. Comentou que deve haver eleição para um novo mandato do CPM, enquanto o Conselho de
Representantes não é implantado. E sugeriu que o colegiado faça uma apresentação do CPM aos
futuros candidatos, tal como realizado para a atual gestão.

4. Check out Conselheiros

Os Conselheiros agradeceram a presença de todos e todas, reforçaram a importância da reflexão
sobre a revisão do PDE e, por fim, desejaram uma boa noite. 
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	 Iniciativas SOLIDÁRIAS são pontos fundamentais no processo de transformação da nossa sociedade!

