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ATA DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE 
PINHEIROS DO ANO DE 2022. 

 

 

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS SÃO PONTOS FUNDAMENTAIS NO 

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA NOSSA SOCIEDADE! 

 

 

 

 

Abertura: Aos vinte e três (23) dias do mês de Fevereiro de 2022, 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/f1qs-o9zjjk 

https://fb.me/e/1DnCz6QnX 

 

Coordenação: Maurício 

Secretariado por: Eder Leite 

 

I. Registro de participantes e ausentes 

 

a) Conselheiro(a)s presentes: 

Deiny façanha Costa, Fabiano Sannino, Maurício R. Oliveira, Neiva Otero, Nelson S. Pinto Neto, 

Paulo Andréa Benetti, Vitor Veloso, totalizando 7 (sete) presenças. 

 

b) Conselheiro(a)s ausentes: Antonio (Tony) Peixoto, Éder Leite, Leonardo Bezerra, totalizando 

3 (três) ausências. 

 

c) Conselheira com falta justificada: Rosana Caramaschi, totalizando 1 (uma) ausência. 

 

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

Subprefeitura de Pinheiros. 

   

d)   Munícipe(s) presente(s): Luli. 

    

 

II.     Ordem do dia 

1. Check in Conselheiros – informes e pautas 

 

O Coordenador Maurício abriu a reunião do mês, passou a palavra aos demais conselheiros para que 

estes dessem suas boas vindas. 

 

Em seguida, o Conselheiro Coordenador Maurício comentou sobre a situação do Conselho 

Participativo com a eminente prorrogação do mandato dos conselheiros pela ausência de aprovação 

do Conselho Representativo. Sendo necessárias novas eleições do Conselho Participativo Municipal 

para que todos os conselhos estejam em funcionamento e tenham representantes da sociedade civil 

para o efetivo elo entre munícipes e a subprefeitura. 

 

https://youtu.be/f1qs-o9zjjk
https://fb.me/e/1DnCz6QnX
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O Conselheiro Coordenador também comentou sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE 

2014) e atualização das conversas no Conselho Municipal Urbano e Licenciamento (CMPU). Citou o 

curto prazo para discussão do processo com prazo em junho de 2022, a importância do diagnóstico 

bem elaborado e a participação da população para uma revisão mais democrática e que atenda às 

necessidades da população. 

    

2. Espaço para apresentação de demandas dos munícipes 

 

A munícipe Luli se manifestou sobre a área invadida na Rua Senador César Lacerda Vergueiro, entre 

os números 393 e 415, demanda já passada em outubro. A Conselheira Neiva Otero informou que a 

área será retomada, também será enviado ofício para ideias a serem feitas no espaço público que 

sejam compatíveis com as necessidades da população do bairro e agendamento de reunião entre 

moradores e subprefeitura. 

 

Coordenador Maurício trouxe o pedido dos moradores do Jardim Jacarandá sobre uma obra na Rua 

Pereira Leite, 267. Os moradores gostariam de saber se a obra é regular, sendo que já realizaram 

reclamação no SP 156 n. 28127482. 

 

3. Diálogo aberto com munícipes, conselheiros e autoridades 

 

A Conselheira Neiva Otero apresentou a demanda de munícipes sobre os canais de drenagem de 

água e buraco na Praça Comendador Melo Pimenta que tem risco a integridade física dos usuários e 

principalmente às crianças que utilizam a praça, sendo necessário implantar placas sobre os canais 

 

O Conselheiro Paulo Benetti trouxe o caso do comércio na Rua Roque Petrella, 133 que implantou uma 

cobertura avançando sobre a calçada até a sarjeta e pediu para ocorrer fiscalização. 

 

 4. Check out Conselheiros 

 

Os Conselheiros se despediram e desejaram boa noite a todos e todas.  


