
ATA DA 8ª. 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 trinta e um (31) dias do mês de Agosto de 2022, às 19h00min, em primeira chamada, e
em segunda chamada às 19h30min, reuniu-se o Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura
de  Pinheiros  via  Microsof  Teams,  software  escolhido  pela  Administração  Pública  para  reuniões
online  conforme  regulamenta  a  portaria  da  Secretaria  Especial  de  Relações  Sociais  -n°
003/PREF/CC/SERS/2020.

Links para a gravação: https://youtu.be/12CkdPa9mPc

Coordenador: Vitor Veloso
Secretária: Neiva Otero

I. Registro de participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes: Antonio (Tony) Peixoto, Eder Leite, Neiva Otero, Nelson S. Pinto 
Neto, Paulo Andréa Benetti, Rosana Caramaschi, Vitor Veloso, totalizando 7 (sete) presenças.

b) Conselheiro(a)s  ausentes: Deiny  Façanha  Costa,  Fabiano  Sannino,  Maurício  R.  Oliveira,
totalizando 3 (três) ausências justificadas.

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

d)  Munícipe(s) presente(s): Adriana Bicudo, Alexandre Hernandes, Christian Person, Eduardo
Pimentel, Laurita Salles, Marcus Bicudo, Michel Chaui, Raquel Leal, Ricardo Carneiro, Verônica
Bilyk.

II.     Ordem do dia

1. Check in Conselheiros – informes e pautas

O Coordenador Vitor Veloso abriu a reunião do mês comentando sobre o convite feito aos
candidatos ao Conselho Participativo (CPM) de Pinheiros Mandato 2022-2024 para participarem da
reunião de agosto. Convite que foi aceito pela maioria dos candidatos.

Em seguida fez uma breve apresentação aos candidatos sobre o CPM Pinheiros, sua estrutura
e seu funcionamento,  além de plataformas de monitoramento da administração pública e outros
conselhos municipais.

2. Espaço para apresentação de demandas

A Conselheira Neiva Otero solicita ao Coordenador de Governo Local atualização de dois
temas: a) ocupação de servidão por edifício na rua César Lacerda Vergueiro; b) conserto de ponte
no parque linear das Corujas.
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O coordenador informa que o supervisor de obras ainda não visitou o local da servidão. E
que ainda haverá licitação para o conserto da ponte, portanto, não há data definida para conserto.
Coordenador ficou de dar retorno assim que tiver novas informações. 

3. Diálogo aberto com munícipes, conselheiros e autoridades

O munícipe Eduardo Pimentel, morador do distrito de Pinheiros e conselheiro no Conselho
Gestor da Saúde, perguntou ao Coordenador de Governo Local se a Prefeitura está preparada, em
termos da saúde, para receber os moradores dos novos empreendimentos da região, pontuando
que só no cruzamento entre a rua Cônego Eugênio Leite e Teodoro Sampaio, onde serão construídas
duas torres de edifícios, a previsão é de ter mais 600 novos moradores. O Coordenador de Governo
Local afirmou que se a obra foi  aprovada é porque o bairro tem condição de atender os novos
moradores.  Pimentel  argumenta  que  no  momento  existe  apenas  a  UBS  Pêra,  localizada  na  Vila
Madalena, é que já atende no limite por atender Vila Madalena e Pinheiros, e não tem condições de
atender os novos moradores. Seria necessário a construção de mais uma UBS no distrito e com um
PAI (Programa Acompanhante de Idosos) acoplado para poder atender este grupo de pessoas, visto
que Pinheiros é o distrito com maior número de idosos da Capital.

A moradora Adriana Bicudo reforçou a necessidade da criação de uma UPA em Pinheiros
porque o PS da Lapa já está sobrecarregado, atende o Ceasa e o Centro de Detenção de Pinheiros,
além dos moradores vizinhos. A Conselheira Neiva Otero informou que uma das propostas da LOA
2023 é a criação de uma UBS em Pinheiros e que a devolutiva da Secretaria da Saúde será em breve. 

O  morador  Marcus  Bicudo,  que  também  é  conselheiro  no  Conselho  gestor  da  Saúde,
informou  que  esta  proposta  já  foi  recusada  em  uma  reunião  do  Conselho  Municipal  de  Saúde
porque, segundo o coordenador daquele Conselho, a UBS Pêra é capaz de atender a demanda da
região. Bicudo salienta que a Prefeitura trabalha com dados do Censo de 2010, desatualizados. Os
dados que o PS da Lapa e a UBS Pêra já mostram que a demanda é muito maior que a capacidade de
atendimento. Ele acrescenta, ainda, que a reforma do PS Lapa ainda nem saiu do papel e finaliza
afirmando que dinheiro tem mas o que falta é vontade política. Ele afirma que Pinheiros não tem
nenhum Hospital Dia e nem equipamento PAI e URSI (Unidade de Referência de Saúde do Idoso),
num território com a maior população de idosos. E o morador Eduardo Pimentel complementa que o
CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) Pinheiros não tem médico psiquiatra há cerca de seis
anos.  Outro ponto apresentado pelo morador Bicudo é sobre a UBS Magaldi,  no Itaim Bibi,  que
necessita  de  reforma  urgente.  A  reforma  tem  financiamento  do  BID-Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento e era prioridade zero.

A Conselheira Neiva Otero sugere aos conselheiros da Saúde que participem da audiência
devolutiva da LOA 2023 para que possam levar seus argumentos. Outra sugestão é que o Conselho
Gestor da Saúde e o CPM Pinheiros convidem representantes da Saúde para uma reunião a fim de
que possam apresentar posições e argumentos. O Conselheiro Paulo Benetti sugere a criação de um
abaixo-assinado. O Conselheiro Nelson de Souza sugere fazer um ofício sobre a ausência de médico
no CAPS Pinheiros e estado precário da UBS Magaldi e enviar para a Secretária de Saúde, Ouvidoria
e Ministério Público.
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	 Iniciativas SOLIDÁRIAS são pontos fundamentais no processo de transformação da nossa sociedade!

