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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 quatro (26) dias do mês de Janeiro de 2022, 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://www.youtube.com/watch?v=MeQLlzDhFcs 

 
Coordenação: Maurício Ramos de Oliveira 
Secretariado por:  Éder Ferreira Leite 

 

 
I.Registro de participantes e ausentes 

 

 
a. Conselheiro(a)s presentes: 

Antonio (Tony) Peixoto, Deiny Façanha Costa, Éder Leite, Fabiano Sannino, Leonardo Bezerra, 

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:   

 

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

   
d)   Munícipe(s) presente(s): Cecilia Lotufo, Flavio Scavasin, Guilherme, Ivan Maglio, Majorie 

Imai, Rosanne Brancatelli, Veronica Bilyk 

 

    

 
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 conse-

lheiros para que estes dessem suas boas-vindas. 

 

Foram destacados pelos conselheiros as seguintes demandas 

 

- Conselho de Representantes  

- Solicitação dos Moradores da Hípica de Pinheiros (Feira livre, limpeza) 

- Praça Comendador de Mello Pimenta na Vl. Jataí (Reforma da Praça sem uma consulta aos usuários 

e frequentadores.) 
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- Espaço público ocupado por um condomínio na Rua da Senador Cesar Lacerda Vergueiro – quadra 

construída em área de servidão (ainda sem ação) 

- Carta de apresentação ao conselheiro Leonardo para concorrer no CNTT 

 

Informes apresentados pelo Coordenador Mauricio: 

 

- Prorrogação dos mandatos dos Conselheiros até 31 de Agosto 

- Associação dos Amigos do Jardim Jacarandá (falta de uma obra de intervenção de assoreamento no 

terreno.) 

 

- CMPU aprovação da mudança do prazo pela câmara dos Vereadores de um ano para seis meses. 

 
2. Espaço para apresentação de demandas dos munícipes: 

 

Ivan: Explicou sobre o problema com a encosta e assoreamento que até já soterrou uma das 

nascentes do Córrego das Corujas. Solicitou um estudo preventivo junto a prefeitura urgente, 

devido aos riscos de acidente. 

 

Flavio e Cecilia: Comentaram que na Praça Rainha da Paz, estão fazendo uma obra de alteração 

com quadra cercada com alambrado, mais dois plays grounds e um espaço destinados a 

cachorros. Reclamam a não consulta dessa obra com os frequentadores e munícipes do 

entorno que utilizam o espaço para outras atividades. Gostariam de opinar no projeto. 

 

Majorie: São conta a verticalização excessiva da região da Vila do Sol, como no entorno. Pediu 

apoio junto ao Conselho Participativo para fazer uma carta para diversos órgãos oficiais 

explicando o impacto na região quanto a trânsito e saneamento. 

 

Rosanne: Solicita o fechamento da rua Estela Sezefreda, devido não ser uma artéria principal e 

muitas motos circulam pela contramão, solicitou apoio junto ao Conselho para auxiliar a esse 

pedido.  

 

Guilherme: Comentou das demolições de casas antigas e o cercando o terreno e deixando 

abandonados sem segurança. E das construções de novos empreendimentos com torres 

enormes, e pede ajuda o que pode ser feito para impedir essas obras gigantescas junto ao 

Plano Diretor. 

 

Veronica: comentou sobre a feira livre da Rua Antônio Bicudo, onde não tem um banheiro químico 

sendo que o pessoal que trabalha na feira faz suas necessidades em sacos plásticos e jogam 

no entorno da feira. Ela já fez uma reclamação junto a Sub de Pinheiros e solicitou a ajuda do 

conselho para somar força para resolver esse crime sanitário. 

 

 

4. Check out Conselheiros 
 
Os Conselheiros comentaram sobre a importância e satisfação da participação do CPM no acompa-

nhamento da gestão da cidade e também foi destacada a ausência de um representante da prefeitura 

nessa reunião, onde com a presença de diversos munícipes poderia acelerar os processos de solução 

das demandas. 

Agradeceram a presença de todos e todas e desejaram uma boa noite.  
 

 

 


