
ATA DA 5ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO 
MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS DO ANO DE 2020.

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS SÃO PONTOS 
FUNDAMENTAIS NO PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO DA NOSSA SOCIEDADE!

Abertura: Ao trigésimo (30) dia do mês de Setembro de 2020, às 19h15min, em segunda
chamada, reuniu-se o Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros por
meio  de  seus  titulares,  no  ofício  de  Conselheiros  Participativos  Municipais,  via  acesso
remoto/virtual através do software escolhido pela Administração Pública, Microsoft Teams,
plataforma  unificada  de  comunicação  e  colaboração  que  combina  bate-papo,
videoconferências,  conforme regulamenta a  portaria  da Secretaria  Especial  de Relações
Sociais - n° 003/PREF/CC/SERS/2020.

Coordenação: Vitor Veloso
Secretariado por: Vitor Veloso

I. Re  gistro dos participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Éder Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Leonardo Bezerra Dos Santos, Maurício
Ramos  De  Oliveira,  Neiva  Otero  D  Almeida,  Paulo  Andréa  Benetti,  Régis
Mendes  Gabriel,  Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso,  totalizando  8  (oito)
presenças.

b) Conselheiro(a)s ausentes:
Com  justificativa  apresentada:  Antônio  José  Brandão  Peixoto,  Deiny
Façanha Costa,  Gilberto  Cavalieri  Guimarães,  Nélson  De Souza  Pinto  Neto,
Rosana Caramaschia totalizando 05 (cinco) faltas justificadas.
Sem justificativa  apresentada:  Maui  Alves  Zanon,  Mario  Luís  Pecoraro,
Cecilia Fernandes, totalizando 3 (três) faltas não justificadas.

II. Pauta da Sexta Reunião Ordinária de 2020

A) Check-in (Boas-vindas) dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e Votações;

B) Espaço para apresentação de demandas e cobranças dos munícipes;

C) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros
sobre a apresentação de candidatos prefeitáveis;

D) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros
sobre uma apresentação a respeito do relatório de obras e ações das subprefeituras de são pau-
lo1º semestre de 2020, disponível no link : https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/sub-
prefeituras/upload/Relatorio%20de%20Obras%20e%20Acoes%20da%20Subprefeitura
%202020(1).pdf ;

E) Diálogo aberto com munícipes, conselheiros participativos e as autoridades presentes in-
teressadas a falar;
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F) Check-out dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e Encaminhamentos da Reunião
Ordinária;

III. Expediente e ordem do dia  

A) Check-in (Boas-vindas) dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e Vo-
tações;

 Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Boa noite a todos, muito obrigado pela presença sejam 
bem-vindos os munícipes que quiserem fazer uma pergunta ou acrescentar alguma coi-
sa sintam-se à vontade para enviar pelo chat, pelo Youtube, pelo Facebook, ou pelo Te-
ams, após a apresentação dos integrantes do CPM, vai ser dada a voz para demandas e
questionamentos dos munícipes, após as votações haverá um tempo para um diálogo 
aberto com os interessados.

Então em nome do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros, eu 
Vitor Veloso atual coordenador do conselho, junto com o colegiado de conselheiros, 
hoje dia 30 de setembro de 2020, as 19:19 iniciamos a 5 reunião ordinária do conselho.

Bom, primeiro vou pedir para cada um de vocês fazer uma apresentação e ao mesmo 
tempo vou marcando, quem entrar depois eu mudo, não se preocupe com isso.

Éder.

Éder Ferreira Leite: Olá pessoal boa noite, meu nome é Éder, hoje eu não tenho ne-
nhum projeto para colocar em votação, posso passar a palavra para outro membro do 
conselho.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Gilberto já justificou, disse que está fazendo um curso e 
não vai poder participar hoje.

Leonardo está presente? Gostaria de adicionar algum tema?

Leonardo Bezerra Dos Santos: Boa noite Vitor, boa noite aos presentes, boa noite aos 
munícipes, no momento eu não tenho nenhuma consideração a fazer ou colocar em 
pauta no momento, por mim a pauta está enxuta, podemos seguir adiante.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Maurício, gostaria de adicionar algo, ou alguma pauta?
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Maurício Ramos De Oliveira: Oi Vitor, só queria deixar já o meu voto favorável a apre-
sentação das obras, porque talvez eu tenha que sair um pouco mais cedo no final, en-
tão já queria deixar registrado, fora isso, meu nome é Maurício Ramos, sou conselheiro 
participativo municipal, pelo distrito de Alto de Pinheiros, e também sou conselheiro 
municipal de política urbana da macrorregião oeste, Pinheiros, Butantã e Lapa .Se hou-
ver algum munícipe que queira se manifestar, e colocar algum assunto para a pauta 
aguardamos.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Estou tentando ficar de olho aqui no Facebook e no You-
tube, mas se alguem puder ficar de olho também, se mandarem alguma coisa, eu não 
perco.

Neiva, gostaria de fazer uma apresentação, colocar algum item?

Neiva Otero D Almeida: Boa noite para todos e todas, meu nome é Neiva Otero, conse-
lheira pelo distrito de Alto de Pinheiros, a pauta hoje para mim está ok, não tenho nada
a somar a ela, desejo a todos uma ótima reunião.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Paulo.

Paulo Andréa Benetti: Olá boa noite a todos, meu nome é Paulo Benetti, faço parte do 
conselho participativo pela Vila Cordeiro, não tenho nada a acrescentar, queria agrade-
cer o Éder pela apresentação da semana passada, do terceiro setor, achei muito inte-
ressante, vamos ver se a gente consegue fazer mais coisas assim.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: a Rosana não vai vir na reunião, ela já justificou, ela está 
com alguns problemas pessoais para resolver.

Eu não tenho nada a acrescentar, sou o atual coordenador do CPM, vou apenas apro-
veitar e agradecer o Éder pela palestra do terceiro setor, foi muito boa, gostei muito 
também.

Não tem nenhuma questão no Youtube e Facebook.

B) Espaço para apresentação de demandas e cobranças dos munícipes;

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Agora seria o espaço para demandas e cobranças que eu 
separei durante as reuniões, esse é um novo padrão, para, pelo menos, as pessoas que
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não querem ficar até o final, já colocam o assunto, depois elas podem ver na gravação, 
visto que não tem nenhum munícipe, vou pular esse item e vamos fazer as votações.

C) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos
de Pinheiros sobre a apresentação de candidatos prefeitáveis;

Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros
sobre a apresentação de candidatos prefeitáveis.

Ia ser melhor que o Antônio estivesse aqui para falar a repeito, porque eu, ele, e mais 
um grupo de conselheiros de outros CPMs, estamos elaborando o convite e o método 
de como vai ser realizado, basicamente, serão convidados todos os candidatos, vamos 
fazer no formato de entrevista, aonde as questões vão ser sorteadas, uma questão sor-
teada, duas questões vindas das plataformas, por enquanto o modelo é esse, pode mu-
dar, estou pedindo para o pessoal aprovar ou não, se tiverem alguma dúvida podem 
preguntar, como eu disse, o modelo não está 100% definido, mas a gente já tem um 
esqueleto de como vai funcionar.

Neiva Otero D Almeida: Eu gostaria de saber, como vocês vão apresentar esse modelo 
para os conselheiros.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Vamos apresentar o documento assim que tiver pronto, 
mas a ideia principal vai ser essa, o que eu coloquei aqui para aprovação ou não, é a 
realização dessa entrevista, convidar os prefeitáveis, vão ser todos, vai ser no modo de
entrevista, com questões que qualquer um pode contribuir, dos CPMs, que estamos jun-
tando em um excel, essas questões vão ser sorteadas, terão também perguntas ao 
vivo, o modelo até então é esse.

Eu não sei se tem alguma duvida específica, mas vai ser apresentando em documento 
depois o modelo para aprovação, eu queria saber da realização, se pode dar prossegui-
mento com o nome do CPM, só isso.

Éder Qual a sua opinião?

Éder Ferreira Leite: Sou favorável. Tem um questionamento que posso fazer depois, 
não sei se vai ser aprovado ou não.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: A ideia era estar pronto o modelo, mas ainda não está 
100% pronto.

Leonardo.
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Leonardo Bezerra Dos Santos: Oi Vitor, estou na escuta meu amigo, boa noite a todos.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Você escutou o assunto da votação?

Leonardo Bezerra Dos Santos: Escutei, sobre o parecer favorável ou contrário a apre-
sentação dos prefeitáveis, lógico, vou ser favorável porque é uma oportunidade impor-
tante, de tanto os conselheiros tirarem várias dúvidas com relações as futuras políticas 
públicas que serão executadas pelos mesmos, e também uma oportunidade boa tam-
bém, para que os prefeitáveis se apresentem, tanto para os conselheiros, quanto para 
os munícipes também presentes, eu acredito que tanto o Maurício quanto a Neiva, 
você, o Régis, são peça fundamental, porque fazem parte de algumas associações de 
bairros, inclusive vão trazer bastante munícipes com conteúdos e questionamentos so-
bre essa reunião, esse é meu parecer, sou Favorável. Agora tenho uma pergunta para 
você Vitor, no dia dessa reunião, as perguntas serão pré-elaboradas? Ou vai ser no mo-
mento da reunião, ao vivo?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: O modelo ainda estamos definindo, mas por enquanto 
está da seguinte maneira, vamos mandar algumas demandas, por e-mail, uma serie de
questões que eles vão responder por e-mail, fixas para todo mundo, também estamos 
elaborando uma lista com várias perguntas, elas vão ser sorteadas em 6 temas, de ca-
beça não lembro dos temas, mas eu abro aqui, assim que passar a palavra aproveito 
para abrir aqui, vai ser sorteada uma pergunta de cada tema, e por enquanto a propos-
ta está sendo de duas perguntas do pessoal do Youtube e do Facebook, uma para cada 
plataforma, se não tiver gente para perguntar, vamos sortear mais duas desta lista ge-
ral que estamos fazendo, que é uma lista de sorteios, vai ser fechada, para o candidato
não saber o que vai ser perguntado.

Leonardo Bezerra Dos Santos: Era isso que eu queria saber, as perguntas vão ser pré 
elaboradas por nós, mas o candidato só terá acesso as perguntas, aos questionamen-
tos, no momento da reunião, é isso?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Isso, tem as outras que vão ser mandadas para eles, que 
todo mundo vai saber qual é, mas essas da reunião, elas vão ser fechadas.

Leonardo Bezerra Dos Santos: Ótimo, maravilha, muito importante essa atitude, para 
os candidatos já não vir com respostas formalizadas.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: A ideia é essa, evitar virar um palanque.
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Leonardo Bezerra Dos Santos: Isso, muito bem Vitor, obviamente sou favorável, pode 
contar comigo para o que precisar.

Tinha um outro voto ainda, não tinha?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Tem, estou fazendo um por um

Leonardo Bezerra Dos Santos: Beleza, aguardo o próximo questionamento e entro no-
vamente, fico no aguardo.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Maurício.

Maurício Ramos De Oliveira: Sou favorável sim em trazer esses candidatos, é preciso 
ver qual é o formato, mas a princípio sim, trazer esses candidatos é importante para fa-
lar conosco, se conseguirmos será muito bom.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Neiva

Neiva Otero D Almeida: Sim, sou favorável em princípio.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Paulo

Paulo Andréa Benetti: Favorável

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Régis

Régis Mendes Gabriel: Favorável

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Eu sou favorável, apenas para colocar mais um ponto, 
isso está sendo elaborado com mais CPMs, só não sabíamos se teria como falar como 
CPM, ou se iria ser um trabalho avulso, por exemplo, se o CPM não aprovasse, o CPM 
Pinheiros não aprovando, até porque acho que não terá voto suficiente aqui, iriamos 
executar sem o nome do CPM, mas vou colocar depois em pauta novamente, porque 
acho que não terá voto suficiente.
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Agora só falta uma

Esse inclusive o Maurício já se posicionou favorável, pois ele tinha que sair, agora é...

Maurício Ramos De Oliveira: O Fabiano entrou.

D) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros 
sobre uma apresentação a respeito do relatório de obras e ações das subprefeituras de são 
paulo1º semestre de 2020, disponível no link : https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secre-
tarias/subprefeituras/upload/Relatorio%20de%20Obras%20e%20Acoes%20da%20Subprefei-
tura%202020(1).pdf ;

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Tudo bem, vou ler essa aqui, quando chegar a vez dele 
eu explico a outra também, para votar as duas de uma vez. Para não atrapalhar a or-
dem.

No caso seria fazer uma apresentação a respeito do relatório de obras e ações da sub-
prefeitura de São Paulo, sobre o primeiro semestre de 2020, ainda não foi convidado 
ninguém, mas eu queria saber o parecer de vocês para estar convidando e criando 
essa apresentação.

Éder Ferreira Leite: Poderia repetir, porque cortou aqui.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Sem problema, agora é a Votação do parecer favorável 
ou contrário, sobre uma apresentação a respeito do relatório de obras e ações da sub-
prefeitura de São Paulo, do primeiro semestre de 2020, ainda não entrei em contato 
com ninguém, mas queria saber o parecer de vocês, para convidar alguém para falar a 
respeito disso.

Éder.

Éder Ferreira Leite: Só para entender, esse alguém que será convidado, será da sub-
prefeitura de Pinheiros?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Sim, provavelmente vai ter que ser da subprefeitura, por-
que é o relatório deles de obras, você chegou a ver o link que eu enviei? Um PDF que 
mostra as obras feitas.
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Éder Ferreira Leite: Eu acho que eu não recebi, mas vou votar favorável.

Isso veio por e-mail né, não pelo chat?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Pelo Whatsapp, veio pelo Whatsapp mesmo, mandei pelo 
Whatsapp.

Fabiano

Fabiano Sannino: Meu microfone está ruim.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Você chegou a escutar essa votação? Pode ir escrevendo 
que leio pelo chat.

Fabiano Sannino: Não consegui ouvir.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Está conseguindo ouvir agora? Para repetir a questão.

Se você não se opor, vou ler a questão para os outros conselheiros e no final peço para 
você responder.

Tudo bem?

Beleza.

Vamos dar sequencia.

Leonardo.

Leonardo Bezerra Dos Santos: Voltei, pode falar Vitor.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Você ouviu a pauta dessa votação?

Leonardo Bezerra Dos Santos: Você pode repetir por gentileza?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Posso. Uma votação de parecer favorável ou contrário, 
sobre uma apresentação do relatório de obras e ações da subprefeitura de São Paulo, 
do primeiro semestre de 2020.

Você chegou a ver o PDF que mandei no link pelo Whatsapp.

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



Leonardo Bezerra Dos Santos: Eu não recebi, se puder me enviar outra vez e gente 
conversa no particular, mas eu realmente não recebi, se quiser mandar no particular a 
gente pode conversar sobre o assunto paralelamente, pois acredito que na votação vai 
haver voto suficiente para aprovar ou não, tirar de pauta ou não, então ainda vai ter 
tempo para eu poder analisar melhor, mas devido a questão que é muito importante, 
saber sobre o posicionamento da prefeitura durante esse semestre, um semestre muito
conturbado devido a pandemia, meu parecer é favorável.

Inclusive, Vitor e os demais conselheiros, acredito que o Acácio poderia estar presente 
aqui, na reunião virtual, faz bastante tempo que ele não aparece aqui, poderia apare-
cer para conversar com os conselheiros, explicar um pouco sobre como está sendo a 
gestão dele, esse semestre, um semestre conturbado, acho que seria importante, é 
uma questão que gostaria de deixar em aberto para os demais conselheiros pensarem 
sobre o assunto, também não sei como está agenda do subprefeito, mas acho que se-
ria importante, mesmo que fosse uma prévia ou que enviasse um vídeo explicando 
com algumas perguntas, no caso poderíamos colocar algumas perguntas já formaliza-
das para ele, depende da agenda dele, não sei, mas eu gostaria de deixar em aberto 
para os demais conselheiros pensarem sobre o assunto, já faz algum tempo que não 
temos notícia do subprefeito.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: É bem difícil mesmo entrar em contato.

Éder Ferreira Leite: Vitor, queria tirar uma dúvida, essas duas votações que estamos re-
alizando hoje, acho que nenhuma delas precisa de maioria absoluta, basta a maioria 
simples dos presentes na reunião, é isso?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Eu estou em dúvida nisso, a Neiva está falando aqui que 
é isso.

Neiva Otero D Almeida: Sim é isso, eu conferi no regimento, artigo 23, maioria simples, 
ou seja, metade mais um dos conselheiros presentes, os temas que precisam de maio-
ria absoluta, são outros, não tem nada a ver com o que estamos falando aqui.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Obrigado Neiva, estava com essa dúvida, então vale a vo-
tação, eu estava na dúvida.

Agora seria o Maurício, mas ele já tinha colocado parecer favorável, você gostaria de 
acrescentar alguma coisa Maurício?

Maurício Ramos De Oliveira: Apenas para falar que é importante, uma das atribuições 
do conselho participativo municipal, é isso mesmo, tomar conhecimento e passar para 
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a população, aonde o dinheiro público é gasto, então é importante a gente saber sobre 
as obras realizadas no primeiro semestre, pelo menos aqui no distrito da subprefeitura 
de Pinheiros, para que possamos passar para o nosso coletivo, para as pessoas que vo-
taram na gente.

Seria isso, voto favorável.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Neiva.

Neiva Otero D Almeida: Sim, também voto favorável, aliás é super importante, o ideal é
que a gente fizesse esse acompanhamento semestral,  mas que fosse mais a miúde, 
para podermos ter uma visão mais, real do que está sendo feito na região da subprefei-
tura de Pinheiros, sou super favorável.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Paulo.

Paulo Andréa Benetti: Sou favorável.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Régis.

Régis Mendes Gabriel: Favorável.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Esqueci de colocar na Live o chat, para poder acompa-
nhar a votação de quem está sem microfone, mas o Régis acabou de colocar favorável.

Eu Vitor, voto favorável também, agora para encerrar essa parte de votação, queria sa-
ber se o Fabiano conseguiu melhorar a conexão dele.

Fabiano Sannino: Consegui tudo bem?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Tudo.

Você chegou a ouvir a respeito das votações? Pelo menos da última?

Fabiano Sannino: Essa última ouvi sim, acho importante termos sim esse encontro, 
esse balanço com eles, ao meu ver o ideal seria também nos termos perguntas pré-for-
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matadas, até mesmo para encaminhar para eles antes, como por exemplo se formos 
fazer alguma coisa para daqui a X semanas, já termos algumas perguntas, porque te-
nho certeza que os colegas para cada região que cada um trabalha, tem uma pergunta 
a ser levantada, mas eu sei que isso pode ser um pouco mais complicado, e então o 
ótimo é inimigo do bom, o que vier nesse primeiro contato é bom, mas acho que seria 
legal se tivéssemos ao menos alguns pontos chaves para tratar com eles, pelo menos 
para eles também não serem pegos de calça curta, vai que perguntamos algo que eles 
não estão preparados ou não lembraram de colocar, acho que é uma gentileza até 
mesmo para minimizar qualquer conflito que possa acontecer.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Perfeito, você pode até estar encabeçando essas pergun-
tas, fazer uma lista do que você acha importante, mandar para o drive e vamos elabo-
rando em cima.

Fabiano Sannino: Eu posso centralizar, se cada um tiver, se eu perguntar vou perguntar
muito da minha localidade, mas o pessoal que tiver mais vivencia quiser..., "olha eu te-
nho essas perguntas" ou "é importante", posso deixar isso no Word, centralizar isso e 
quem quiser me mandar, mandar no Whatsapp ou mandar em algum lugar, eu centrali-
zo e mando para você, sem problema.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: A gente vai conversando então pelo Whatsapp, ainda vou
ter que fazer o convite.

Mas tenho outra questão para você também, uma votação de parecer favorável ou con-
trário, tem um grupo de Whatsapp aonde estamos eu, o Antônio, e conselheiros de ou-
tros CPMs, elaborando um modelo, você lembra da conversa a respeito de convidar os 
candidatos a prefeito e vereadores, no caso é um modelo para um convite aos possí-
veis prefeitos, no modelo de entrevista, por enquanto temos que, teremos uma ques-
tão sorteada de uma serie de questões fechadas, o candidato não vai saber, vão ter 
questões feitas online, via Youtube e Facebook, por enquanto o que propus lá são três 
questões, duas online para o pessoal que está assistindo e uma sorteada dos CPMs, em
comum. O modelo é praticamente esse e vai ser enviado o convite para todos os candi-
datos.

Você é favorável ou contrário?

Fabiano Sannino: Eu sigo a mesma ideia que falei nas últimas reuniões, sou favorável 
de um evento como esse, desde que tenha algum grupo que realmente esteja median-
do esse processo, em relação a só ver ao lado preto, não ver ao lado branco, como isso
vai ser tratado, como que esse modelo de conversa vai acontecer, acho que tem que 
ser muito claro e muito as claras para todo mundo, ainda mais que estamos colocando 
todos os CPMs, todas as regionais pelo que estou entendo, então a chance de ter um 
desconforto é muito grande, se isso estiver bem organizado, brincadeira a parte, não 
falando que é bom ou ruim, muito que acontece lá, debate da Record, da Globo, sabe 
que tem as regras muito claras, o momento certo para cada um, e deixar isso muito 
claro, acho que não tem problema, agora se isso não estiver claro na regra do jogo, 
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acho que só vai vir quem tiver um pouquinho a menos, não tiver um espaço maior, te-
mos que trabalhar bem isso, realmente não estou acompanhando, não saberia dizer 
qual o modelo ideal, mas sou a favor do evento com essas condições de contorno.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Na questão, vai ser apresentado, já estamos elaborando, 
já está bem completo, mas como ainda não consegui consenso a respeito das pergun-
tas que vão ser enviadas por e-mail, e também a aprovação do resto do pessoal, estou 
apenas esperando isso, na verdade não vão ser as 32 porque não são todas que de-
monstraram interesse, mas vamos tentar juntar todas as que não se posicionaram até 
agora e vamos ver se conseguimos ao menos juntar bastante subprefeituras para isso, 
mas vai ser enviado, a única questão favorável ou não aqui é para  poder falar, "O CPM 
está organizando uma série de entrevistas".

Fabiano Sannino: Acho totalmente viável e importante, uma pergunta, como vocês vão 
fazer o convite?

Essa é uma dúvida operacional, por exemplo, vamos mandar um convite para o candi-
dato X, vamos falar "O CPM", ou o CPM vai falar que tem abrangência, ou que tem 
acesso a tantas pessoas.

Como vamos vender esse exemplo para eles.

Faço essa pergunta porque uma vez até comentei, eu fiz um evento em uma universi-
dade, que no mesmo dia tinha dois eventos para a mesma pessoa, ele olhou e falou: 
"vou na sua porque tem mais gente", então só para... Como isso vai ser vendido para 
eles?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Estamos entrando em contato com a assessoria, estamos
fazendo de maneira pessoal mesmo, até porque o CPM não tinha aprovado fazer, então
estávamos fazendo como conselheiros e não como CPM, temos dois que já estão em 
estágio mais avançado de conversa, mas como ainda não tem nada muito definido, es-
tamos esperando para ter certeza e enviar o modelo para eles.

Era legal o Antônio estar aqui também, porque estamos fazendo isso juntos, mas tem 
vários outros conselheiros também, como eu disse, são vários CPMs.

Não temos perguntas no Youtube e no Facebook?

Acho que não.

Leonardo Bezerra Dos Santos: Seguindo o raciocínio do nosso colega Fabiano, no caso, 
como vai ser feita a elaboração das regras, seguindo o raciocínio, tem que ser regras 
simples, claras e objetivas. Como vai ser feita a elaboração?
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Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Eu fiz um esboço em reunião com os envolvidos no plane-
jamento, esse esboço já defini bastante do planejamento, do funcionamento, eu só não 
quis apresentar ainda para o CPM Pinheiros, porque eu ainda não tive o "OK" deles, eu 
não tive o "Aprovo", então estou esperando isso, acho que também vou alterar a ques-
tão das perguntas por e-mail ainda, só por isso que não enviei.

Mas posso mandar o que fiz até agora.

Leonardo Bezerra Dos Santos: Então já tem algumas regras pré formalizadas, então 
está esperando apenas a apreciação dos prefeitáveis, para então poder formalizar e 
poder mostrar para nós, para o colegiado?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Está faltando o "OK" do pessoal do grupo.

Leonardo Bezerra Dos Santos: Ah, o "OK" do pessoal do grupo, para mostrar para todos
o colegiado.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Isso, para poder mostrar para os CPMs, mas é isso, se 
quiser eu vejo de enviar para vocês o que eu fiz até agora, para terem uma ideia para 
ver o que vocês acham também.

Leonardo Bezerra Dos Santos: Acho bacana, legal, ainda tem tempo, tanto eu quanto 
os colegas podemos dar algumas sugestões também, e passar por análise do seu grupo
fechado.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Não é fechado, você lembra um grupo que eu criei para 
falar sobre isso? Para falar a respeito dos convites? Eu mando outra vez se você quiser,
não é fechado, quem quiser participar pode entrar.

Leonardo Bezerra Dos Santos: Pode me colocar agora, agora já sei que grupo é, ele é 
voltado para elaboração das regras? só sobre esse assunto, é isso?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Mas gente não é um grupo fechado não, eu tinha até fala-
do na outra reunião que eu iria criar o grupo, eu criei o grupo e chamei o pessoal que 
estava interessado, eu mandei o link no nosso grupo do CPM no Whatsapp.

Leonardo Bezerra Dos Santos: Maravilha, ótimo.
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E) Diálogo aberto com munícipes, conselheiros participativos e as autoridades presentes in-
teressadas a falar;

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Acho que não tem questões do Facebook e Youtube.

A Neiva está me ajudando com isso e ela mandou aqui, "não temos"

O diálogo aberto não faz muito sentido porque não tem nenhum munícipe aqui.

Vamos fazer o Check-out e considerações finais de cada um.

F) Check-out dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e Encaminhamentos da Reunião 
Ordinária;

Éder Ferreira Leite: Boa noite, queria mesmo desejar um boa noite a todos, eu sei que 
tem gente que vai voltar para a aula, então não quero me alongar muito aqui, e obriga-
do a todos pela reunião.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Fabiano.

Fabiano Sannino: Também não vou me alongar muito, eu queria fazer uma pergunta, 
aconteceu um fato aqui na região, de um acidente, de um caminhão que passava na 
Alameda Santos, e porque os fios de rede estão muito baixo, ele enganchou nos fios e 
chicoteou, e quase acertou o pessoal na rua, que estava atravessando a calçada, um 
fato desse, como deve ser levado, tanto a nossa regional, ou aos locais de cuidado, 
porque na verdade o caminhão quebrou um cabo público, foi embora, mas o cabo esta-
va muito baixo, pois estão todos aqui na região, bem estragados, e ia decepar um gru-
pinho de pessoas que passou na rua, como é orientado, nós como munícipes, e eu fa-
lando com o pessoal aqui do condomínio, do local, que isso deve ser levado.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: O Renato era melhor para responder isso, Renato você 
está acompanhando a reunião?

Fabiano Sannino: Não tem problema, se não tiver agora a gente vê outra hora a per-
guntas, mas não vamos nos estender porque a gente tem o curso rolando.

Leonardo Bezerra Dos Santos: Fabiano, um pessoal que talvez possa sanar suas dúvi-
das, é o CONSEG, o CONSeG do Jardim Paulista, tem o responsável da CET que está 
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sempre presente, ele é uma pessoa muito importante que pode explicar sobre o rodí-
zio, sobre zona máxima de restrição de caminhões, a ZMRC.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Foi importante você ter colocado aqui isso Fabiano, está 
gravado e está constando sua manifestação,

Leonardo.

Leonardo Bezerra Dos Santos: Pessoal, Vitor, Régis, Fabiano, Maurício, e a todos os 
conselheiros, muito obrigado por essa reunião, foi mais um momento em que pudemos 
nos fazer presentes, falarmos como conselheiros em prol da comunidade, fico grato por
toda a evolução que o conselho está tendo diante dessa pandemia, de termos aprendi-
do um novo método de reunião que é o virtual, apesar de aos poucos estamos nos 
adaptando, e cada vez mais melhorando nossa comunicação e o diálogo  entre o con-
selho e entre os representantes municipais, então deixo meu boa noite aqui a todos, 
muito obrigado e até  a próxima reunião.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Maurício, ainda dá tempo de fazer a consideração final, 
vinte horas.

Maurício Ramos De Oliveira: Estou aqui, vamos lá, queria agradecer a todos pela reuni-
ão, pela disposição de estar aí, de servir pelo trabalho comunitário, acredito que a gen-
te possa fazer essas duas apresentações. No meu ponto e vista é muito importante ter-
mos essa apresentação dos gastos, balanço do semestre do que a subprefeitura fez, se
possível na nossa região e por distrito. Temos um plano de requalificação de calçada 
que está sendo investida uma grande quantidade de dinheiro, eu particularmente, re-
cebi algumas reclamações das pessoas, que houve supressão de área verde, e uma 
coisa que sou muito contra, que é a impermeabilização das calçadas, principalmente 
das que já eram permeáveis, porque corre o risco de enchentes. Acho importantíssimas
essas apresentações, mais do que a de eleição para prefeito, porque podemos trazer, 
mas nesse momento, eu prefiro que consigamos trazer um balanço de tudo que foi gas-
to aqui no primeiro semestre, para poder falar para nossas bases.

Então é isso, boa noite a todos, muito obrigado, nos vemos na próxima.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Neiva.

Neiva Otero D Almeida: Concordo com o Maurício na relevância das duas propostas que
aprovamos hoje, também concordo que saber mais sobre o investimento feito na sub-
prefeitura de Pinheiros é mais relevante do que os prefeitáveis, visto que os prefeitá-
veis vão estar falando com um monte de gente, tem o projeto deles, o programa, mas 
enfim, se tiver que priorizar uma, na minha opinião eu priorizaria a dos investimentos 
na subprefeitura e dos gastos, boa noite a todos e até a próxima.
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Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Paulo.

Paulo Andréa Benetti: Estava vendo, nós temos 43 (quarenta e três) dias para a elei-
ção, eu não sei o número de candidatos, mas daria quase uma reunião por dia, acho 
quase impossível, então acho que os gastos da subprefeitura é mais importante do que
as reuniões com os prefeitos, nessa hora, pelo tempo que nós temos.

E boa noite para todo mundo, desculpe.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Por fim sou eu.

Minha opinião final é que realmente eu acho que é mais importante mostrar as ações 
feitas, estamos tentando fazer as entrevistas com os prefeitáveis, para tentar conse-
guir mais informações, mas acho que o importante mesmo são as ações da subprefei-
tura.

Boa noite a todos.

RESULTADO DAS VOTAÇÕES:

1-) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros
sobre a apresentação de candidatos prefeitáveis;

-votação e parecer favorável (sim): Éder Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Leonardo 
Bezerra Dos Santos, Maurício Ramos De Oliveira, Neiva Otero D Almeida, Paulo An-
dréa Benetti, Régis Mendes Gabriel, Vitor Ricardo Ferreira Veloso.

-votação e parecer contrário (não): não houve oposição, totalizando 0 (zero).

-abstenção, negou ou se eximiu de fazer decisão: não houve abstenção, totalizando
0 (zero) votos de abstenção.

Foi aprovada por maioria simples, ou seja, metade mais um dos conselheiros pre-
sentes.

2-) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros
sobre uma apresentação a respeito do relatório de obras e ações das subprefeituras de são pau-
lo1º semestre de 2020, disponível no link : https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/sub-
prefeituras/upload/Relatorio%20de%20Obras%20e%20Acoes%20da%20Subprefeitura
%202020(1).pdf ;

-votação e parecer favorável (sim): Éder Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Leonardo 
Bezerra Dos Santos, Maurício Ramos De Oliveira, Neiva Otero D Almeida, Paulo An-
dréa Benetti, Régis Mendes Gabriel, Vitor Ricardo Ferreira Veloso.

-votação e parecer contrário (não): não houve oposição, totalizando 0 (zero).

-abstenção, negou ou se eximiu de fazer decisão: não houve abstenção, totalizando
0 (zero) votos de abstenção.
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Foi aprovada por maioria simples, ou seja, metade mais um dos conselheiros pre-
sentes.
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TABELAS VOTAÇÕES
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Presentes: 8

Votação 1-) 2-)
Éder Ferreira Leite Favorável Favorável

Fabiano Sannino Favorável Favorável

Leonardo Bezerra Dos Santos Favorável Favorável

Maurício Ramos De Oliveira Favorável Favorável

Neiva Otero D Almeida Favorável Favorável

Paulo Andréa Benetti Favorável Favorável

Régis Mendes Gabriel Favorável Favorável

Vitor Ricardo Ferreira Veloso Favorável Favorável
Favorável 8 8
Contrário 0 0
Abstenção 0 0
Aprovação pela maioria dos presente em reunião APROVADO APROVADO

1-) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros 
Participativos de Pinheiros sobre a apresentação de candidatos 

prefeitáveis;
2-) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros 

Participativos de Pinheiros sobre uma apresentação a respeito do 
relatório de obras e ações das subprefeituras de são paulo1º semestre 

de 2020, disponível no link : 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/

upload/Relatorio%20de%20Obras%20e%20Acoes%20da
%20Subprefeitura%202020(1).pdf ;
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