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Relatório de Transição.

Coordenadores eleitos:
Delmar Mattes  - Fevereiro – Abril 2014
Antônio Celso Albuquerque  - Maio – Outubro 2014
Eduardo Fidel  - Novembro/14 – Maio/15
Madalena Buzzo - Junho – Dezembro 2015

Formas de trabalho e Reuniões Ordinárias/Distritais e Temáticas

Reuniões ordinárias quinzenais.
fevereiro2014 / outubro2014

Esse período foi marcado pelo entendimento do que deveriam ser os papeis do Conselho e dos
Conselheiros. Embora as discussões sobre o tema sejam recorrentes, até hoje não há uma definição
fechada, uma vez que, pelo ineditismo da iniciativa, ninguém tem o entendimento pleno desses
papeis.

Na medida que o processo foi evoluindo, o contexto exigiu que se estabelecesse uma relação de
confiança com os funcionários da Subprefeitura, cabendo mencionar que, pelo nosso entendimento,
apenas o escalão superior (Coordenadores e Subprefeitos) conhece de fato o Conselho e os
Conselheiros.

Também houve um grande e desgastante empenho na elaboração do Regimento Interno. Dado que
não havia uma definição dos papeis (nem mesmo por parte da Prefeitura), ficamos, num primeiro
momento, à mercê de um modelo enviado pela Secretaria de Relações Governamentais.

Reuniões ordinárias mensais com Reuniões Distritais mensais.
novembro2014 / maio2015

Já com um pouco mais de entendimento sobre o nosso papel, a proposta de ir ao encontro da
comunidade foi bastante inspirador. Vieram daí as Reuniões Distritais que consistem em encontros
mensais nos próprios Distritos, quando estaríamos conversando com os munícipes e conhecendo as
necessidades básicas de cada região. A proposta parecia perfeita e partimos para a organização
dessas reuniões, mas os resultados foram, de certa forma, frustrantes.

A primeira Reunião Distrital foi no Distrito Jardim Paulista. Apesar de poucos, aproximadamente 10
munícipes, a reunião foi bem produtiva e principalmente objetiva, com um conteúdo bastante
significativo. A segunda reunião foi no Distrito de Itaim Bibi, esta sim animadora, com
aproximadamente 20 munícipes e um conteúdo igualmente significativo.

A terceira reunião foi no Distrito de Alto de Pinheiros, esta sim, desastrosa. Recebemos 2 munícipes,
sendo uma do Conselho Gestor de uma UBS e outro Conselheiro do CADES. O conteúdo não foi
significativo, mas ainda assim tivemos um tema bem debatido.

Cabe mencionar que, para fazer dar certo uma iniciativa como esta, a comunicação/divulgação e o
empenho dos Conselheiros são fundamentais. Não soubemos aplicar adequadamente essas
ferramentas e a quarta reunião, no Distrito de Pinheiros, sequer aconteceu.

Reuniões ordinárias mensais e Reuniões Temáticas mensais
De Junho / Dezembro2015



As Reuniões Temáticas pareceram uma ótima proposta para conhecimento da própria estrutura da
Subprefeitura e de alguns serviços públicos que estão mais perto e visíveis da comunidade. Neste
período, tivemos 4 apresentações da estrutura das Coordenadorias da Subprefeitura, que nos foi de
grande valor, tanto para sermos mais objetivos em nossas demandas, quanto para conhecer as
dificuldades internas da Subprefeitura

Da falta de funcionários à falta de planejamento e autonomia, tudo o que interfere na gestão nos foi
exposto. O principal problema nos parece ser a falta de autonomia, uma vez que a Subprefeitura
acaba dependendo das Secretarias para muitas coisas, o que dificulta imensamente quase todas as
ações.

A falta de funcionários também é um fator limitante das ações da Subprefeitura e acaba por se
transformar num fulcro de tensões dos funcionários. Os motivos que desencadeiam esta verdadeira
cascata de problemas é a própria legislação da cidade e as escassas fontes de arrecadação. Este
contexto extrapola a competência do Conselho Participativo, mas não nos impede de articular
soluções mais viáveis.

Nesse período tivemos o que nos parece ser um número reduzido de Reuniões Temáticas. Ainda
que coubessem mais umas 2 ou 3 em nosso tempo, não conseguimos agendar outros temas com as
secretarias que mais nos interessavam.

Cabe mencionar também, que novamente, a comunicação, divulgação e empenho não foram
aplicados com sucesso. A comunidade foi convidada de forma simplista e essas Reuniões
Temáticas tiveram a participação quase que exclusiva dos conselheiros.

Trabalhos executados por GTs e Conselheiros.

GT Regimento Interno –
Composição -  Celso Albuquerque / Eduardo Fidel / Madalena Buzzo
Forma de trabalho – Todos os conselheiros fizeram propostas de texto e os membros do GT
compilaram as propostas, estruturando o RI atual.

GT Comunicação –
Composição - Eduardo Cabral, Eduardo Fidel, Madalena Buzzo / Rafael Calabria
Forma de trabalho -  O grupo propôs as ferramentas de fácil acesso para todos, considerando
principalmente a comunidade, sendo:
Blog – cpmpinheiros.wordpress.com
Página no Facebook – CPMPinheiros
Grupo de emails entre os conselheiros.

GT – Carnaval na Vila –
Composição –
Cassio Calazans / Leo Gola / Madalena Buzzo – Carnaval 2015 (jul2014/mar2015)
Beatriz Torres / Leo Gola / Madalena Buzzo – Carnaval 2016 (nov 2015/Jan2016)

Para o Carnaval 2015, foram feitas perto de 18 encontros, entre encontros na Subprefeitura e
Ministério Público. Os relatos dos encontros na Subprefeitura estão disponíveis em nosso blog.

Para o Carnaval 2016, foram feitos 3 encontros na Subprefeitura e 2 no Ministério Público, sem
relatos, pois fizemos apenas acompanhamento das conversas propostas pela Subprefeitura, cujos
acordos, pactos, negociação com blocos, intervenção do MP geraram o que já está divulgado em
Diário Oficial e pela mídia normal.
Faremos o acompanhamento das ações de responsabilidade da Prefeitura/Subprefeitura durante o
Carnaval, para podermos relatar posteriormente.



GT – Água e Áreas Verdes  –
Composição – Delmar Mattes / Ana Dupas
Sem atividades

GT – Cultura –
Composição – Clara Politi / Beatriz Torres / Eduardo Fidel / Leonardo Gola
Algumas reuniões, mas sem atuação efetiva.

GT – Esportes –
Composição – Eduardo Fidel / Marcos Santos
Algumas reuniões, mas sem atuação efetiva.

GT – Plano de Zoneamento e Plano de Bairro –
Composição - Cecilia Lotufo / Marcos Smetana / Mauro Calliari / Moira Vasconcellos /  Vera Vidigal
Algumas reuniões, mas sem atuação como GT. Alguns Conselheiros fizeram/faz atuação importante
no tema, mas como conselheiros e cidadão individual.

GT – Transparência e Qualidade de Gestão –
Composição - Lucas Giannini / Mauro Calliari / Vera Vidigal
Algumas reuniões, mas sem atuação efetiva.

Participação no CPOP/2013-2015– Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos

Participantes -  Moira Vasconcellos / Clara Politi / Mauro Calliari

Participação no CMPU/2014/2015 – Conselho Municipal de Política Urbana

Participante – Mauro Calliari

Participação no Grupo  Gestor da Operação Faria Lima
Participante – Mauro Calliari

Participação de Reuniões sobre o Largo da Batata
Participante – Mauro Calliari

Participação no CPPU/2016 – Conselho de Proteção à Paisagem Urbana

Participantes – Madalena Buzzo / Rafael Calabria

Ações concretizadas:

- Escolhas das prioridades junto ao CPOP –
Para 2016 – UPA(Unidade de Pronto Atendimento) / UHC(Unidade Hora Certa) // Cuidados com a
massa verde – Análise de 5000 árvores.

- Solicitação de emenda parlamentar para compra de aparelho – Resistógrafo, para análise da
massa verde, pela equipe da Subprefeitura.
Emenda concedida pelo Vereador Ricardo Young = 100.000,00 para 2016.

- Uso da verba disponível para o CPM Pinheiros:
2014 – Verba de R$ 10.000,00 – Devolvemos na íntegra aos cofres públicos.
2015 – Verba de R$ 10.000,00 – Usamos R$ 8.200,00 para compra de equipamentos de mídia,
como Datashow e instalação, câmera filmadora de alta resolução, e equipamentos de som
(microfones).
Entendemos que esses produtos beneficiam a comunidade e outros conselhos em suas
apresentações.
O restante da verba também foi devolvida aos cofres públicos



Definição de uso para a verba de R$ 994.000,00 do Fundurb.
Essa verba foi destinada à construção de calçada acessível na Rua Tabapuã em 7 quadras.

Aprendemos muito com isso, não basta apenas definir para qual local se destinará a verba,
precisamos ir lá e entender se a comunidade realmente quer essa melhoria, pois nesse caso da Rua
Tabapuã, depois de iniciada a obra, tivemos muitas reclamações e o Conselho Participativo foi
chamado para explicações.

Os Conselheiros Eduardo Fidel e Madalena Buzzo organizaram  e participaram de reuniões com os
munícipes e de vistorias com a Subprefeitura e os Munícipes para buscar agilidade no atendimento
tanto dos munícipes, quanto para a execução dos trabalhos necessários para a conclusão da Obra.

Esta ação foi fundamental para entendermos o verdadeiro significado do papel de um Conselheiro:
se temos o poder de decidir, temos igualmente o dever de questionar antes (conhecendo de fato os
projetos e as necessidades da comunidade) e depois (acompanhando a execução desses projetos).
Aproximar os envolvidos e fazer com que as entre todos seja saudável e produtiva talvez seja a
melhor forma de fazer com que as soluções aplicadas sejam satisfatórias e adequadas às
necessidades das comunidades.

O que pensamos em fazer, mas não fizemos:

Pensamos em integrar os Conselhos da Subprefeitura (CADES / Saúde / CONSEGs / Conselho do
Idoso), pois entendemos que a soma desses trabalhos é de extrema importância para a comunidade
e também para o planejamento e eficácia do trabalho da Subprefeitura.

Nesse tema, a Subprefeitura recebeu a doação de um projeto que está em andamento desde
novembro, devendo ser entregue em março/abril 2016, e que nos ajudará a colocar em prática essa
integração. A Secretaria de Direitos Humanos também está elaborando um projeto de integração
entre conselhos com o mesmo propósito.

O que desejamos:

Esperança dos Conselheiros que se reelegeram é de encontrar soma, multiplicação e até divisão,
mas nunca subtração de nossos ideais de participar da Construção de uma Cidade para todos.


