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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! 

 

Ata CONSELHO PARTICIPATIVO DE PINHEIROS 

 

Abertura: Aos trinta (30) dias do mês de Março de 2022, às 19h00min, em primeira cha-

mada, 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 atra-

vés do software escolhido pela Administração Pública, Microsoft Teams, conforme regu-

lamenta a portaria da Secretaria Especial de Relações Sociais -n° 

003/PREF/CC/SERS/2020. 

 

Links para a gravação: https://www.youtube.com/watch?v=XGNwjPbwH5U&t=29s  

 

Coordenação: Maurício Ramos de Oliveira 

Secretariado por:  Rosana Caramaschi 

 

 

I.Registro de participantes e ausentes 

 

 

a. Conselheiro(a)s presentes: 

Antonio (Tony) Peixoto, Deiny Façanha Costa, Éder Leite, Mauricio Ramos de Oliveira, 

Neiva Otero, Nelson S. Pinto Neto, Paulo Andréa Benetti, Rosana Caramaschi, Vitor 

Veloso, totalizando 09 (nove) presenças. 

 

 

     b. Conselheiro(a)s ausentes:  Leonardo Bezerra dos Santos. 

 

 

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

   

            d. Munícipe(s) presente(s) via chat: Ivo Freitas de Oliveira 

 

    

 

II.   Ordem do dia 

1. Check-in Conselheiros – informes e pautas 

 

O Coordenador Maurício Ramos Oliveira abriu a reunião do mês, passou a palavra aos 

demais conselheiros para que estes dessem suas boas-vindas e apresentou os informes. 

 

-  convite para reunião de 06 de abril com todos Conselheiros para revisão Plano Diretor 

Estratégico (PDE), pela SMUL mencionou a importância em participar; 

https://www.youtube.com/watch?v=XGNwjPbwH5U&t=29s
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-   falou do PLOA 2023 que também nos pegou de surpresa; 

- solicitou que todos informassem toda comunidade para votar no PLOA para alcançarmos 

o mesmo sucesso do ano de 2021; 

-   ressaltou a importância da participação social; 

- falou sobre a extensão dos mandatos dos Conselheiros Participativos para até setembro 

de 2022. Falou da importância de uma nova eleição para Conselheiros. Fez um apelo para 

que seja feita a eleição o mais breve possível e pergunta se algum Conselheiro é contra. 

Disse que neste momento não tem nem previsão que o Projeto de Lei não está claro sobre 

o mecanismo. 

 

 

Foram destacados pelos conselheiros os seguintes assuntos: 

 

Neiva Otero – fala sobre uma solicitação formal dos moradores via ofício, da Rua Caminha 

de Amorim, na Vila Jataí, é uma rua íngreme que vai da rua Cerro Corá até próximo à rua 

Alvilândia. É um local inseguro para pedestre, carros em velocidade. Os moradores pe-

dem para o Conselho Participativo de Pinheiros enviar um ofício solicitando providências 

para diminuir a velocidade e o risco para os pedestres. A Conselheira informa que será 

providenciado o ofício. 

 

Vitor Veloso – fala sobre o PLOA 2023, fala do calendário da inscrição e as datas de ins-

crição das propostas que irão para o Conselho escolher algumas. Diz que não pode per-

der o tempo das propostas.  

 

Neiva Otelo – Relatou sobre a participação do lançamento do PLOA e explicou o meca-

nismo. Ressaltou sobre a importância da participação da população. 

 

Maurício Ramos Oliveira – Ressaltou a importância da importância que a Neiva mencio-

nou e solicitou que não perdessem o prazo. Disse que que iria colocar na mídia social 

para auxiliar na divulgação.  

 

Éder Leite: Mencionou o assunto de reuniões passadas sobre uma área irregular que foi 

relatada pelos munícipes em reunião passada, solicitou ao Sr. Sidinei Couto Junior, Co-

ordenador de Governo Local, uma posição sobre o assunto. O que foi respondido: Que o 

Condomínio foi chamado na Subprefeitura. O condomínio não apresentou nenhum docu-

mento sobre a área interditada por eles e a subprefeitura recuperará a área, mas no mo-

mento não há verba e precisa aguardar uma Emenda para fazer a obra ali.   

 

Nelson S. Pinto Neto: sobre a eleição de Conselho Participativo sugeriu um ofício para 

falar da necessidade, que este ofício deveria ser entregue à Mesa da Câmara Municipal.  

 

Vitor Veloso – falou que o Conselho de Representantes é diferente do Conselho do CPM 

e isto é uma fuga do executivo que tem que fazer a eleição. Alertou que tem Conselho 

Participativo Municipal na cidade que não está mais funcionando. Alertou que isto precisa 

ser resolvido e precisa ser esclarecido o funcionamento já que não tem eleição. Pensa 

que este assunto deva ser levado ao Ministério Público 

 

Antonio (Tony) Peixoto – relatou um balanço sobre os CPM´s em funcionamento na cidade 

hoje. Falou que pode funcionar com 3 Conselheiros eleitos e que esta informação deveria 

ser verificada. Que hoje são 25 CPM´s em funcionamento na cidade em vez de 32. Disse 

se não há uma posição é necessário recorrer ao Ministério Público. 

 



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

 

Éder Leite: Concordou com a posição do Tony. Ressaltou a eleição e com isso os verea-

dores estão focados em outros assuntos deixando o assunto dos Conselhos Participativos 

Municipais em segundo plano, o Executivo joga para o Legislativo e vice-versa e a gente 

fica no meio com mandato sendo renovado e que terminaria final de março e agora já 

virou setembro. 

 

Rosana Caramaschi – comenta que esta falta de decisão e prorrogações dos mandatos 

parece na verdade um processo de esvaziamento dos CPM´s uma vez que vários Conse-

lhos deixam de existir e vários conselheiros deixam de participar. Concorda com Toni 

também e diz que é favorável de um documento do COM-PI para o Presidente da Câmara 

Milton Leite, para o Prefeito e para o Ministério Público. 

 

Deiny Façanha Costa – Concorda com as posições e acha deve ser feito o documento e 

enviado para os três como disse a Rosana. Também expressou a preocupação com as 

eleições este ano atrapalharem o encaminhamento a formação do Conselhos Participati-

vos Municipais.  

 

Maurício Ramos Oliveira – concordou com a Deiny vê risco em não ser resolvida em ques-

tão este ano e tudo ser empurrado para 2023. 

 

Paulo Andréa Benetti – concordou com todas as observações dos demais e é favorável ao 

documento para a Câmara Municipal, Prefeitura e Ministério Público. 

 

Maurício Ramos Oliveira – Colocou em votação se alguém se opunha à elaboração de um 

ofício para Câmara Municipal, Prefeito, um Ofício só do CPM-Pinheiros que posterior-

mente poderia ser anexado aos outros Conselhos Participativos Municipais. Perguntou 

novamente se alguém era contra. Todos se manifestaram positivamente para elaboração 

do documento. Também foi colocado pelo Maurício a votação quanto ao documento ela-

borado pelo Tony em conjunto com outros Conselhos Participativos da cidade para ser 

enviado para a prefeitura cobrando a eleição dos Conselheiros Participativos Municipais. 

Vitor Veloso observou que o documento já foi enviado sugeriu que apenas fosse notifi-

cado aos Conselheiros. Todos manifestaram acordo e aprovação com o documento que 

foi enviado. 

 

Maurício Ramos Oliveira – Abriu espaço para que munícipes se manifestassem. Não 

houve manifestação. 

 

Maurício Ramos Oliveira – Como último informe falou sobre o Dia Internacional das 

Águas que ocorreu neste mês que foi o Mês da Água Falou de eventos que aconteceram. 

Falou da visita de alunos no Córrego das Corujas, da água que brota na calçada. Que foi 

mapeado 16 nascentes na nossa região e que todos deveriam conhecer. Mencionou o 

convite da equipe da Deputada Marina Helou para participar e apresentar na Assembleia 

Legislativa de São Paulo sobre os protocolos para o Projeto de Lei que institui a Segurança 

Hídrica. Falou sobre a importância da Lei. Também alertou sobre as mudanças climáticas 

e o que está impactando inclusive na região de Pinheiros onde na Rua Fradique Continho 

na última chuva teve um metro e meio de água. Mencionou a quantidade de prédios e 

obras na região de Pinheiros e o impacto ambiental violento. Que está faltando planeja-

mento e equilíbrio. Alertou sobre escassez hídrica no Estado de São Paulo e o perigo que 

representa e a sociedade civil precisa estar alerta e participar. 

 

Maurício Ramos Oliveira – Abriu a palavra para os Conselheiros se manifestarem encer-

rando a reunião. Não houve manifestação, então encaminhou para encerramento cha-

mando os Conselheiros em ordem alfabética para o check-out.  
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2. Manifestação de  munícipes: 

 

Ivo Freitas de Oliveira : Manifestou pelo chat que o horário da audiência pública é 

ruim, porque não permite a participação das pessoas que trabalham. 

Ivo Freitas de Oliveira : Qual é a posição do Ministério Público sobre essa omissão do 

Executivo e do Legislativo? 

Ivo Freitas de OliveiraMas já não há a Lei 13.881/2004 (que o STF julgou 

constitucional), regulamentada pelo decreto 45.551/2004?  

 

Vitor Veloso respondeu ao munícipe. 

 

4. Check out conselheiros 

 

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

 

 


