
ATA DA 6ª. 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 Vigésimo oitavo (28) dia do mês de Outubro 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. Registro dos participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Antônio José Brandão Peixoto, Deiny Façanha Costa,
Éder Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Gilberto Cavalieri Guimarães,
Maurício Ramos de Oliveira,  Neiva Otero D´Almeida, Nelson de Souza Pinto
Neto, Paulo Andréa Benetti, Rosana Caramaschi, Vitor Ricardo Ferreira Veloso,
totalizando 11 (onze) presenças.

b) Conselheiro(a)s ausentes:
Com justificativa apresentada:
Leonardo Bezerra dos Santos, Régis Gabriel, totalizando 02 (duas) faltas
justificadas.
Sem justificativa  apresentada:  Maui  Alves  Zanon,  Mario  Luís  Pecoraro,
Cecilia Fernandes,  Sérgio Alexandre Sanguessuga da Rocha, totalizando 4
(quatro) faltas não justificadas.

c) Autoridades presente(s):
Simone - Subprefeitura de Pinheiros.

d) Munícipes presentes: Cauê

I. 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)  Escolha do tema ou temas para a apresentação - Relatório De Obras E Ações Das
Subprefeituras De São Paulo
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D) Check-out dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e Encaminhamentos da Reunião
Ordinária;

III. Expediente e ordem do dia  

A) Simone: gente, boa noite desculpa que o sinal tá ruim aqui, alguém fez alguma
pergunta alguma coisa?

Gilberto Cavalieri Guimarães: seja bem-vinda.

Simone: muito obrigada realmente o áudio tá no tá ruim porque eu estou no trânsito eu saí
da Subprefeitura quase agora estou a caminho de casa mas vou participar da reunião aqui
com vocês. Eu estou à disposição aqui.

Gilberto Cavalieri Guimarães: Vitor está sem som.

Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso:  Desculpa  a  bagunça  aí  gente  tá  dando  problema  no
streaming mas parece que a gente tá com o áudio o vídeo que tá ruim vamos começar
assim mesmo bola para frente vamo lá.

Bom dia a todos muito obrigado pela presença sejam bem-vindos bonitos que quiserem
falar tem um espaço para eles falarem logo após a apresentação a gente está transmitindo
pelo Facebook YouTube, quem quiser fazer pergunta por lá a gente vai acompanhando e
depois disso a gente vai fazer votação que no caso a nossa votação vai ser escolher o
assunto da apresentação que a gente ia fazer.

Então em nome do conselho participativo Municipal da subprefeitura de Pinheiros sou Vitor
Veloso atual  coordenador junto com o colegiado de conselheiros hoje Vinte e Oito  de
outubro de dois mil e vinte as 19:14 iniciamos a 6ª reunião ordinária do
Conselho.

Eu  vou  passar  a  palavra  para  fazer  apresentação  para  cada  um,  a  chamada  e  a
apresentação o primeiro Antônio José Peixoto.

Antônio  José  Brandão  Peixoto:  Oi  boa  noite  todos  me  escutam?  oi  boa  noite  estou
escutando Boa noite a todos eu sou o Tony Peixoto e participo pela primeira vez aí na
nossa CPM de Pinheiros e sempre tentando aprender um pouco mais esse primeiro ano
nosso aqui.

Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso:  Está  dando  uma  travada  aqui  tá  sobrecarregado
computador, Cecília acho que não está presente não é?

Vou passar a palavra para a Deiny Costa

Deiny Façanha Costa: Oi gente boa noite espero que esteja tudo bem que todo mundo e
vamos começar a reunião
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Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Éder leite

Éder  Ferreira  Leite:  Oi  boa  noite  a  todos  boa  noite  a  Simone  representante  da
Subprefeitura e aos munícipes aí presente também boa noite, podemos seguir aí com o
próximo da lista para tocar a reunião

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Fabiano Sannino.
[Conselheiro ausente]

Gilberto

Gilberto Cavalieri Guimarães: Boa noite a todos faltei na última reunião por conta do curso
de formação de conselheiros mas eu tô aqui presente e com dois computadores porque
hoje  também acontece  mais  uma vez  o  curso  do  sistema Municipal  de  Formação  de
Conselheiro mas vamos aos trabalhos e uma pequena observação com o Tony Peixoto se
você é Tony você é o último a falar se você é Antônio, é o primeiro a falar.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Sim é que consta oficialmente Antônio Então tem que seguir
o oficial mesmo.

Leonardo Bezerra?
[Conselheiro ausente]

Maurício?
[Conselheiro ausente]

Neiva?

Neiva Otero D´Almeida: Oi boa noite a todos e todas  boa noite Simone e munícipes e
vamos embora começar a reunião.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Ok vamos lá

Paulo Benetti.

Paulo Andréa Benetti: Boa noite a todos boa noite Simone eu estou um pouco rouco hoje
não sei se eu vou conseguir falar até o final mas beleza vamos lá com reunião.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Regis.

[Conselheiro ausente]

Rosana.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: eu não sei se ela tá sem áudio ela consta aqui na lista mas
não sei se está sem áudio.
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Vitor Veloso: deixa eu ver aqui que eu tinha colocado só um item rapidinho. Queria pedir
para colocar em votação também a apresentação da Urban Futurability é um projeto que
eles estão fazendo de cidade inteligente eles queriam conversar com a gente para saber a
respeito de necessidades, de aplicações, funcionamento assim se  é uma coisa que faz a
diferença, para as pessoas, e a votação principal era a votação dos temas né, era daquele
relatório de obras da Subprefeitura Então vamos começar Se vocês prestarem fazer as
votações de uma vez para ser mais rápido?
[Vários concordo]

C) Estou  abrindo o  arquivo  aqui  gente  desculpa mas está,  meio  lenta  situação
vamos lá. Os temas possíveis vocês chegaram a ver um arquivo lá que eu coloquei no
Drive são os temas que a gente pode chamar para fazer apresentação sobre ele, são:
Coordenação de Administração e Finanças
Coordenação de Projetos e Obras
Coordenação de Desenvolvimento Urbano
Coordenadoria de Governo Local
Assessoria de Assuntos Jurídicos
Assessoria de Comunicação
Chefe da Praça de Atendimento

Eu queria saber assim qual o qual desses temas em geral, acho que mais Finanças e
projetos e obras que vai ser o mais interessante, mas cada um pode votar no que achar
melhor e é isso e só falar sim ou não para proposta de fazer apresentação.

Bom então vamos lá, Tony primeiro:

Antônio José Brandão Peixoto: Sim para fazer apresentação e os dois itens que eu achei o
mais interessante na minha área, que eu me dedico aí os meus objetivos é exatamente
essa de Finanças e obras.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: No caso a administração e Finanças, e projetos e obras é
outra, se quiser pode colocar as duas.

Deiny.

Deiny Façanha Costa: Eu voto sim para apresentação mas eu não eu não achei  esse
arquivo onde tem esses pontos e mais de uma interessou hora que você comentou mas eu
não consegui achar aqui no computador para checar qual quase dois escolho.
Obrigada Vitor.

Você pode falar um pouco mais sobre as pessoas que vão fazer essa apresentação?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Na verdade eu vou ter que conversar com o que vocês
acharem mais interessante eu vou ter que entrar em contato para saber a disponibilidade o
que eu tenho é do próprio relatório que é dividido nisso e o Renato me passou aqui é
descentralizado.

Deiny Façanha Costa: Ah tá entendi.
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Olha  me  interessa  bastante  o  Desenvolvimento  Urbano,  projetos  e  obras  também,  e
Coordenadoria  do  governo  local  também,  mas  eu  vou  ficar  com a  Coordenadoria  do
governo local

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: E no caso a primeira opção qual é?

Deiny  Façanha  Costa:  Desenvolvimento  urbano  esse  um  e  o  segundo  fica  com
coordenador da
Coordenadoria de governo local.
 

B)  Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso: Aproveitando  que  você  está  falando,  aquele
munícipe que você tinha comentado, ele já está aqui?

Deiny Façanha Costa: é o Cauê.

A Simone da subprefeitura, você poderia se manifestar? Você está escutando?

[Simone está sem microfone]

Antes da votação é o espaço dos munícipes, eu peço de desculpa porque eu atropelei as
coisas aqui hoje, estou meio cansado, mas queria pedir então para o Cauê falar o que ele
quiser que tem uma pessoa da Subprefeitura escutando aqui.

Cauê:  Olá  boa  noite  a  todos  é  eu  queria  fazer  uma  sugestão,  mas  também  é  uma
reclamação referente ao transporte público aqui na região é somente na Rua Arquiteto
Jaime Fonseca Rodrigues é uma rua que passa somente um ônibus é um ônibus que vai
de Itaim Bibi até a Lapa é um ônibus que sempre está atrasado nunca chega no horário
nunca cumpre a tabela do horário e é um ônibus que vive lotado é um ônibus que grande
parte da população que mora e trabalha aqui no bairro pega ele para chegar ao metrô
Faria Lima ou ir até o terminal da Lapa então essa linha é a 905010 eu queria umas dar
uma sugestão de colocar mais linhas que sejam mais efetivas no que tange a chegar um
local de grande de transporte de massa com o metrô que é mais oportunidades e opções
para gente ter  essa ligação mais  rápida porque ficar  dependendo desse ônibus é um
atraso é um atraso de é uma perda de tempo e eu gostaria que tivesse uma solução para
isso eu já fiz solicitação da prefeitura para isso pelo portão 156 só que a resposta que me
foi dada é que já há demasiado as linhas de ônibus não entendo Qual que é a qual que é a
visão da prefeitura sobre isso é. Bom basicamente é isso

Simone: Oi Vitor boa noite, sou a Simone estou representando a subprefeitura de Pinheiros
e no caso de linhas de ônibus quem faz a distribuição é a SPTrans eu creio que todos
sabem disso então o ideal é que você protocole na subprefeitura uma solicitação, fazendo
o pedido,  e  quando você fizer  esse protocolo  vai  ser  gerado para  você o número de
processo eletrônico, e com desse número de processo eletrônico e vai ver o andamento
dele  e  a  resposta  do  pessoal  da  do  SPTrans  a  Subprefeitura  não  tem como faz  um
direcionamento direto sobre isso é um outro órgão da prefeitura se cuida do transporte
público mais via prefeitura você pode entrar com essa solicitação.
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Deiny Façanha Costa: Simone, você pode explicar como faz o protocolo?

Simone: Você pode chegar lá na subprefeitura vai ter a recepção lá e você faz o pedido em
duas vias, e lá na recepção fala que quer ir no protocolo ou pode me procurar lá eu sempre
tô lá todos os dias das 9 às 18 horas e fala que você quer protocolar, aí no ato do protocolo
já vai ser gerado esse processo eletrônico que é chamado de SEI . Aí através dele é você
vai consultar o andamento dele, da Subprefeitura ele vai direto para a SPTrans.

Cauê: Prefeito.

Simone: Deu para entender?

Cauê: Deu sim.

Simone: Ok Vitor estamos a disposição lá.

C) Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Vamos então dar sequência...

Cauê: Obrigado a todos pela oportunidade

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: De nada sempre que precisar pode contar com a gente,
mesmo que não seja na ordinária, você pode mandar mensagem direto para a gente, que
vamos fazer tudo que puder.

Neiva Otero D´Almeida: Mantenha o conselho informado sobre o andamento dessa sua
demanda.

Cauê: Sim claro vou estar em contato com vocês

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: vamos lá então gente para votação Éder

Éder Ferreira Leite: Vitor o meu primeiro voto seria para o desenvolvimento urbano e o
segundo voto para projetos e obras

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Tá certo, sobre a apresentação seria sim?

Éder Ferreira Leite: Eu não entendi muito bem essa questão da apresentação é, mas eu
voltaria assim né a princípio a gente só tá falando de uma apresentação de um terceiro eu
não vejo nenhum problema nisso

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Na verdade seria mais um dialogo ele queria saber da gente
o que a gente vê como necessidade, nem ele me explicou 100%, não consegui falar com
ele muito bem assim mas eu já cheguei a combinar que se marcasse um dia assim a gente
podia fazer uma reunião.

Éder Ferreira Leite: Legal voto sim também.
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Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Fabiano.

[Conselheiro ausente]

Gilberto.

Gilberto  Cavalieri  Guimarães:  Eu  fico  com  coordenação  de  projetos  de  obras  e
desenvolvimento urbano

Da apresentação eu voto como sim mas eu, mas queria saber esse convidado ele tem que
função na Enel? Porque sabendo qual a função dele a gente pode fazer uma pauta nossa
interna de questionamentos.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: No caso ele não é da Enel, ele é de uma vamos dizer, uma
terceirizada  da  Enel  que  cuida  dos  projetos,  isso  é  o  que  o  que  deu  a  entender  da
conversa que eu tive com então ele  ficaria  mais na questão de vamos dizer,  planejar
alguma coisa, uma ação futura.

Gilberto Cavalieri Guimarães: Mas ele não pode então responder pela Enel?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Não, infelizmente ele não é funcionário da Enel, mas pelo
menos eles estão querendo ouvir a respeito de implementações né, acho que é uma coisa
válida.

Maurício.

Você escutou o as votações que estão tendo ou você quer que eu te atualize

Maurício Ramos De Oliveira: Escutei sim mas é eu perdi o início aqui, eu estava numa
outra reunião, se você puder me atualizar agradeceria.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: As votações estão tendo uma é sobre apresentação de um
projeto chamado Urban
Futurability da pessoa responsável pela elaboração, é como se fosse uma terceirizada que
tá responsável para,o que vale a pena fazer o quê é de interesse da população é E aí ele
tava querendo saber sobre pessoas que poderiam falar sobre sustentabilidade, mobilidade
coisas assim. A outra votação é o assunto para a gente chamar o pessoal do relatório fez o
relatório de obras e ações da Subprefeitura para falar ele é dividido, eu falei com o Renato
ele falou cada setor é responsável por uma coisa então a gente teria que ver qual que seria
mais interessante pra gente chamar para falar.

Maurício Ramos De Oliveira: Então tem esse quadro que você colocou né? Você pode
colocar o quadro para poder olhar aqui, desculpa eu não estou conseguindo ver estou
tentando entrar aqui no computador também porque meu computador reiniciei, mas é esse.
Administração e Finanças,
Projetos e obras,
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Desenvolvimento urbano,
Controladoria do governo local,
Assessoria de assuntos jurídicos,
Comunicação e chefe da praça de atendimento,
Como vocês aqui voto agora no desenvolvimento urbano e coordenação de projetos e
obras, acho que é o que mais interessa ao público, e sobre a apresentação, eu também
sou favorável a apresentação, dessa pessoa da Enel.
É muito importante que tenhamos um contato com a Enel para discutir uma série de ações
inclusive, poda de árvore, enterramento de cabos...tem tudo a ver então acho importante
ter essa apresentação eu voto a favor.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Neiva

Neiva Otero D´Almeida: Sobre apresentação Ok sim mas eu acho que seria importante ele
primeiro se apresentar trazer algum material que fale um pouco qual é o papel da empresa
dele em relação nessa se ele é um terceirizado né, que ser tipo de serviço a empresa dele
presta para para Enel, eu sempre achei que era Enel mas enfim quer como ela é italiana, e
que ele pudesse também trazer um pouco de perspectiva do que ele como empresa ou a
própria fornecedora de energia ela tá prevendo e aí eu acho que a gente pode também
falar  do  que  a  gente  gostaria  mas  eu  espero  que  seja  um diálogo,  ou  seja  que  ele
apresente coisas,que seja uma troca né de informações. Que ele traga informações e a
gente também pode devolver informações.
Sobre a apresentação de relatórios de obras, minha primeira opção é desenvolvimento
urbano ea segunda é projetos e obras.
É só duas que tem ser né?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Na verdade eu não limitei isso, o pessoal estava escolhendo
duas, daí depois eu só vejo preferência, é só jogar peso na hora de calcular.

Neiva Otero D´Almeida: Se puder haver uma terceira opção é Administração e Finanças.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Nélson.

Nélson De Souza Pinto Neto: Boa noite a todos vamos lá sim eu concordo com a trazer a
pessoas que toda vez que se alguém para o nosso conselho é válido e trazer experiência
trazer mais informação, e eu vou acompanhar também,
Desenvolvimento Urbano e
Projetos e Obras

Obrigado Vitor

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Paulo.

Paulo Andréa Benetti: Tá bom vamos lá Bora eu concordo com a apresentação e o tema
seria
Desenvolvimento Urbano e
Projetos e Obras
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acho que são os mais importantes

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Rosana.

[Rosana sem microfone]
Rosana, você conseguiu ouvir a propostas e a votação?
Gente às vezes está meio ruim para ela, faz o seguinte ela entrou aqui, então eu vou fazer
o seguinte depois ela me manda essas respostas até porque ela pode estar com algum
problema para ouvir.
Ouviu, poderia falar sim ou não para a apresentação da Enel, da ordem dos assuntos
Desenvolvimento Urbano e
Governo Local

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Eu voto Projetos e Obras e
Administração e Finanças.
Então já podemos ir para as considerações finais.

Deiny Façanha Costa: Vitor gostaria de tirar uma dúvida com a Simone ela, comentou
sobre o SEI eu não conheci o SEI, e eu olhando agora na internet parecer um pouco como
o LAI lei de acesso à informação, eu queria tirar uma dúvida do que é exatamente o SEI e
qual que é a diferença dele para a LAI.

Simone: Oi é que esse sistema lá eu não conheço, mas esse SEI é um sistema interno de
tramitação de processo, antigamente era tudo via papel, papel tramitava para cá para lá
agora não quando entra a solicitação na subprefeitura, ela é digitalizada e todo o processo
é acompanhado via digital mesmo, toda a informação que for assinada todos os papéis
que o subprefeito assina, o que for tramitando internamente ele é digitalizado e a inclusão
no processo, então tudo você consegue acompanhar pela pela sua casa mesmo até uma
certidão que for emitida pode ir fazer a impressão.

Antônio José Brandão Peixoto: Necessariamente o munícipe que quiser fazer esse SEI,
necessariamente ele precisa estar presente ou pode fazer pelo o computador, em casa.

Simone:  Tem um e-mail  da  Subprefeitura  e  recebem algum tipo  de  solicitação  vocês
podem  estar  fazendo  por  ele  também,  via  e-mail,  mas  é  mesmo  por  conta  dessa
pandemia,  está  sendo  aceito  por  e-mail,  mas  via  de  regra  a  solicitação  é  feita,  via
protocolo, nesses últimos tempos você pode fazer por e-mail e é enviada uma resposta
com o número do CEI para você fazer o acompanhamento pela sua casa.

Deiny Façanha Costa: Olhei aqui no site eu acho que dá para fazer também pela internet o
pedido e acompanhar,  mas uma dúvida,  a  LAI,  é  a  lei  de acesso à informação então
quando você pede tem uns um prazo de 15 dias para ter uma resposta, é obrigatório uma
resposta por parte da entidade do governo, no caso do SEI, tem um prazo para devolução.

Simone: Não tem prazo
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A  maioria  dos  órgãos  da  prefeitura  trabalham  com  sistema  SEI,  você  pode  fazer  o
acompanhamento por ele.

Neiva  Otero  D´Almeida:  Vitor  eu  gostaria  de  um  posicionamento  sobre  o  CADES  de
Pinheiros,  era para ter  eleição não sei  foi  marcado,  se foi  postergado o mandato dos
conselheiros.
Queria saber quem poderia informar isso.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Eu não sei, eu teria que procurar, a Simone sabe dizer?

Neiva Otero D´Almeida: Você sabe de algo Simone? Sobre o CADES? Porque não sei se
as reuniões estão ocorrendo.

Simone: Eu não tô sabendo, talvez o Renato tenha essa informação, mas eu não tenho
infelizmente.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: [Fabiano entrou na reunião]

Você não conseguiu acompanhar nada né, vou listar rapidamente, temos duas questões
aqui  para serem votadas uma, delas é uma apresentação sobre Urban Futurability um
projeto da Enel, uma pessoa terceirizada veio entrar em contato para poder fazer uma
conversa, para escutar demanda, implementações, ele queria escutar um pouco sobre o
que a gente vê e que a gente acha, sobre assuntos como mobilidade, sustentabilidade,
seria uma troca de ideias, e o segundo eu vou compartilhar novamente a tela aqui, é sobre
o relatório de obras e ações da subprefeitura de São Paulo, falei com o Renato e ele me
disse que é descentralizada a elaboração dele então temos que escolher o tema, peço que
coloque duas opções na sobre a ordem de interesse 1 e 2.

Fabiano Sannino: Nessa tabela 1 e 2, eu ficaria com a
Coordenação de Projetos e Obras, e
Assessoria de comunicação.
Apesar de ninguém ter escolhido acho que são duas coisas importantes.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Sobre a conversa com a pessoa da Enel
Eu queria que você repetisse, porque na hora que você estava falando disso gaguejou
muito a comunicação, então se puder repetir essa questão do primeiro ponto.

Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso:  A  pessoa  que  veio  conversar  comigo  ela  é  de  uma
terceirizada,  eles  estão elaborando as propostas,  ele  não vai  responder  problemas da
Enel, vai discutir implementações, eles estão querendo saber mais sobre a região próxima
ao Itaim, mas conversei e disse que temos pessoas que conhecem muito sobre os temas:
mobilidade, sustentabilidade e preservação ambiental.
Perguntei se ele tinha interesse em fazer uma conversa, falou que tinha, então precisava
da aprovação para poder mandar alguma data para ele, não tenho conseguido conversar
com ele direito.

Fabiano Sannino: Acho totalmente válido, ainda mais que tem totalmente envolvimento

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



influência aí nas nossas regiões.

Mas qual objetivo principal ele tem uma pauta?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Inicialmente era porque ele queria demandas da região é ali
perto  do  Itaim,  que  eles  estão  implementando,  mas  projeto  futuramente  pode  acabar
espalhando, e como a gente tem gente que trabalha com alguns assuntos relacionados e
conhecimento mais aprofundado sobre isso eu achei interessante fazer essa conversa eu
propus isso para ele.

Nélson De Souza Pinto Neto: Desculpe interromper Mas seria o caso de explicar o nosso
conselho a Abarca quatro distritos né Pinheiros, Alto de Pinheiros, Itaim e Jardim Paulista.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Ele sabe eu avisei isso para ele, falei que da demanda da
região todo mundo não pode ajudar mas a gente tem gente para falar dos assuntos.

Fabiano Sannino: Acho totalmente válido, é só agendar, não sei se seria na nossa reunião
ou uma reunião extra.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Eu tava querendo fazer uma conversa assim não tem aquela
obrigatoriedade, quem tem interesse sobre o assunto pode participar.

Fabiano Sannino: Eu estou de acordo e se precisar pode até colocar nesse grupo para
essa reunião.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Nesse caso não é grupo, estou conversando com ele direto.

Deiny Façanha Costa: Queria fazer uma sugestão, será que não poderíamos chamar eles
para  nossa  próxima  reunião,  para  eles  falarem  um  pouco  sobre  o  que  Neiva  tinha
comentado deles se apresentarem, falar um pouco do desse contexto da empresa.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Posso convidar sim.

Deiny Façanha Costa: Isso seria até antes desses assuntos que a gente voltou, só para
entender um pouco o que é a empresa.

D)  Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso:  Vamos  para  considerações  finais  então?  O
primeiro é o Tony.

Antônio José Brandão Peixoto: Eu queria lembrar todos que ainda não foram lá dá uma
olhada no grupo que foi  criado para  uma ação de entrevista  aos candidatos  que nós
estamos precisando sempre de voluntários para poder participar em situações que o Victor
tem se esforçado bastante aí para produzir o com mais outras três CPM três ou quatro e a
gente já fez o convite nas 32 para que possam também se engajar já temos duas agendas
formadas a ideia é pegar o máximo possível dos candidatos, são treze candidatos três já
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não estou mais como foi dito, Felipe Sabará já não é mais candidato a pelo novo e outros
dois não quiseram se apresentar, o que é uma estratégia, outros três não quiseram se
apresentaram,  uma  estratégia  deles  de  campanha,  ontem  algumas  pessoas  tiveram
oportunidade de ver um debate, acho importante já participei de outras ações com essa, a
gente sugeriu aqui e foi votado a favor e estamos precisando de ajuda, estamos colocando
no nosso Facebook nossas Mídias e para vocês espalharem também para que o público
tenha informações dos candidatos pessoalmente acho os candidatos muito fracos todos
eles, acho que o prefeito atual tem usado a máquina, não gosto disso, mas é aqui é um
momento  apolítico  mas  é  importante  que  todos  nós  possamos conhecer  e  prover  um
conhecimento ao público aos munícipes, então acho importante uma ação dessa que só
ocorre de dois em dois… quatro em quarto anos para prefeitura, de dois em dois anos se a
gente for considerar deputados, majoritários, senadores, governadores e Presidente. Então
acho importante se vocês puderem se interessar um pouquinho sobre isso, outras pessoas
estão no grupo, se vocês quiserem são muito bem-vindos, outra coisa a gente tem visto e
tem participado dos grupos de CPMs de treinamento que há algumas coisas como atas e
tudo são importantíssimas,  tivemos uma boa aula  sobre  isso  e sobre  outros  assuntos
também, nas outras oportunidades, que nós estamos perdendo um pedaço, espero que a
gente possa acompanhar depois mais tarde, é muito importante é o melhor que eu já fiz
sobre  isso,  sem viés  político  nenhum interessantíssimo com pessoas  de  alto  gabarito
professores  pessoas  que  já  participaram de  conselho  participativo  Municipal  então  eu
também coloco aqui essa posição na ata, e a gente vai precisar de ajuda porque o Vitor
está sozinho né se alguém se predispor eu quero deixar isso claro, para ajudá-lo porque
ele  está  assumindo  um  bagaça  tamanho  de  um  bonde  aqui,  o  Régis  tinha  todo  um
treinamento,  todo  um  posicionamento  o  Régis  não  está  vindo  mais,  faz  tempo  estou
tentando falar com ele também mas eu queria ver se alguém pudesse ajudar, nem que a
gente faça um rodízio disso para colocar as atas um dia básica então era isso, muito
obrigado.

Neiva Otero D´Almeida: Eu acho que o rodízio é ótimo nos primeiros seis meses eu e a
Flávia fizemos essa secretaria nós fizemos as atas eu acho que os outros conselheiros
também podem contribuir justamente para poder ter esse rodízio para não ficar pesado
para um né. Eu acho que o rodízio sempre e bem-vindo.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Obrigado gente valeu eu já estou pirando aqui, a próxima é a
Deiny,  eu  queria  aproveitar  para  falar  uma  coisa,  estamos  realmente  precisando  de
pessoal tá faltando gente para, por exemplo, se eu ficar doente não tem transmissão, se
não tiver gente para escutar as plataformas, não tem pergunta, estamos muito no limite.

Deiny Façanha Costa:

Gilberto Cavalieri Guimarães: Não existe um vice-coordenador Vitor?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Isso que eu tava falando era das entrevistas, que estamos
no  limite.  Deveria  ter  um  vice-coordenador,  mas  a  gente  não  tem  só  tem  eu  de
Coordenador.

Deiny.
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Deiny Façanha Costa: Boa noite gente então eu me disponho a ajudar nas atas, eu nunca
fiz alta na verdade então eu posso fazer, pelo que entendi tem algumas atrasadas, não eu
realmente não estou conseguindo acompanhar direito e como tá essa questão mas eu
posso  contribuir.  E  é  isso  eu  acho  que  Vítor  está  fazendo  um  ótimo  trabalho,  estou
sentindo realmente que está sobrecarregado e a gente pode e eu posso também ajudar,
contribuir nessa parte. É isso, boa noite gente e parabéns pelo trabalho Vitor.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Obrigado Deiny.

Éder.

Éder Ferreira Leite: Só para tirar uma dúvida gente é esse grupo de trabalho para fazer as
perguntas, onde está isso, porque eu não sei se eu não estou acompanhando direito o
grupo, só para eu entender aqui.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Para fazer as perguntas dos candidatos

Éder Ferreira Leite: Essa questão da sobrecarga a gente está falando exatamente desse
assunto não é?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Misturou tudo na verdade, porque as atas eu tô tendo que
elaborar, mas eu não tô conseguindo eu não estou parando nem fim de semana, ontem eu
fui parar de ver coisas para o projeto umas 22 horas da noite mais ou menos, por causa
dessas entrevistas que estão pensando.

Éder Ferreira Leite: Esse grupo que vocês estão comentaram é um grupo de WhatsApp,
tem algum link de internet.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Lembra quando a gente aprovou a primeira vez as entrevista
com os candidatos, é aquele primeiro grupo que eu criei, é aquele com o mesmo link, mas
agora a gente abriu para ser CPM de todos os lugares  a gente abriu para participar o CPM
ou apenas o Conselheiro sem precisar forçar ser em nome do CPM, assim tem muita gente
participando  se  precisar  de  aprovação,  e  o  grupo  cresceu,  a  gente  já  tá  com  dois
candidatos marcados.

Éder Ferreira Leite: Você poderia encaminhar esse link outra vez?

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Pode deixar que eu encaminho novamente.

Pode fazer a consideração final.

Éder Ferreira Leite: Gente  Obrigado aí foi uma ótima reunião quanto essa questão das
atas eu acho que de fato a gente poderia como o organismo que somos de repente fazer
um  rodízio  e  esse  poderia  ser  até  mesmo  por  reunião,  a  cada  reunião  talvez  um
conselheiro fique responsável pelas atas eu acho que ajudaria um pouco não sei se isso se
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existiria a necessidade de votação para isso mas caso exista a gente pode votar para que
todo mundo ajude de uma forma que a cada mês ou a cada reunião uma pessoa se
encarregue da transcrição da ata eu acho que seria bacana, boa noite a todos.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Boa noite eu acho que não precisa de votação para fazer
isso só precisa para formalizar secretário.

Fabiano

Fabiano Sannino: Eu acabei de falar sobre os projetos em relação aos pontos, eu estou
finalizando um trabalho de doutorado, então até o finalzinho de novembro eu estou um
pouquinho enrascado, principalmente nessa questão de me envolver agora 100% nessa
nova dessa outra questão adicional que é a eleição, mas o que eu puder colaborar, se
você precisar e tiver lá eu acho que vale a pena abrir os problemas porque muitas vezes
um problema que esteja sendo organizado se eu tivesse fácil acesso e fácil resolução eu
fico a confortável em ajuda rapidamente, uma coisa que demanda muito tempo eu não vou
conseguir nesse momento, mas muito por causa desse ponto principal que eu tenho, em
relação as outras demandas que às vezes acontecem que nem você falou a questão da
Enel como as vezes é mais pontual, e se ajudar também para te descarregar de trabalho,
às vezes tira um pouco de um outro lado eu fico à sua disposição, mesmo porque os por
ser  engenheiro  elétrico  tem uma  certa  facilidade  até  de  comunicação  nessa  linha  de
conversa, então eu fico à disposição.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Gilberto.

Gilberto Cavalieri Guimarães: Boa noite para todos, foi uma boa reunião eu só conseguia
ressaltar aquilo que eu Tony falou sobre o curso de formação de conselheiros promovido
pela  Oficina  Municipal,  essa  oficina  Municipal  ela  conseguiu  uma  verba  da  fundação
Konrad Adenauer que é uma Fundação alemã que eu conheci uns 30 anos atrás é uma
Fundação seríssima e que para eles terem dado uma verba para a Oficina Municipal, eles
foram muito criteriosos ou, seja esse curso tá sendo muito bom, os palestrantes são de
primeira linha, inclusive eu assisti uma que você pudesse aplaudia de pé, o urbanista que
apareceu fez uma apresentação de duas horas,  se ele falasse três horas seria pouco
ainda, Mauro Calliari ele fez parte de vários conselhos municipais tanto da prefeitura daqui
de Sub Pinheiros como também Secretaria de transportes, ou seja, vários conselhos, é um
cara muito chato com relação ao ponto de vista do Urbanismo aqui em São Paulo, um cara
que briga Levanta a bandeira vai à secretaria, ele pega os conselheiros, pega o subprefeito
vai nas secretarias, briga vai na câmara municipal, um cara ótimo excelente, ou seja, está
sendo de alto valor essas reuniões e tem mais essas reuniões estão abertas para qualquer
pessoa o fato de você não ter incluído seu nome no início do curso não impede de você
assistir qualquer tipo de palestra é muito bom e recomendo para todas as pessoas.
Vitor mais uma coisa, estou à sua disposição também para ajudar no que for possível,
inclusive  o  ponto  de  vista  operacional  durante  as  reuniões  e  eu  tenho  aqui  dois
computadores, têm um monte de parafernália aqui na minha casa aqui e posso ajudar.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Olha isso pode até ser útil porque o meu de hoje congelou a
imagem na Live, a gente está congelado, pelo menos temos áudio está acontecendo a
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reuniões é isso que importa.

Maurício Ramos De Oliveira: Oi Vitor, queria te parabenizar por ter assumido essa tarefa
da coordenação, acho muito bacana, sempre tem que ter alguém para poder conduzir a
galera aí eu achei muito legal, meu amigo eu posso auxiliar naquela que nós já fizemos
esses  dias,  que  é  fazer  aquela  ponte  entre  as  solicitações  dos  munícipes  e  das
associações e a Subprefeitura.  Eu posso dar uma força, sobre aqueles casos que a gente
já tratou, apenas para detalhar, fui procurado a uns 10 dias atrás pela presidente da ame
Jardins a Denise Seibel  e ela tinha uma demanda específica contra os pernilongos eu
expliquei para ela um pouquinho do que a gente já tem experiência com os pernilongos, e
ela fez umas demandas para CETESB, para o secretário Estadual do meio ambiente, para
a Subprefeitura, a prefeitura. Ela é uma pessoa muito bem relacionada, e expliquei o que
tem sido feito é paliativo, mas ela está muito bem informada, ela mandou uma cópia das
solicitações depois a gente pode colocar isso em público. O Vitor foi atrás da secretaria da
vigilância sanitária para poder pedir e cobrar as ações que foram feitas, o que está sendo
gasto de dinheiro para combater esse pernilongo, então é importante o trabalho que o Vitor
tem  feito,  posso  dar  um  suporte  para  ele  nesse  sentido,  dar  suporte  agora  na  área
administrativa eu não consigo nesse momento. Essa de hoje é a minha terceira reunião,
estou desde de manhã em reuniões, fiquei três horas na segurança hídrica hoje a tarde, de
manhã fiz uma de um projeto de lei de base sustentável, e agora a noite já estou aqui na
minha terceira. Amanhã de manhã tem outra, depois no final da tarde tem a reunião com o
pessoal da Bacia do Tiburtino, eu não consigo são muitas atribuições, sem contar que eu
tenho dado suporte para o pessoal que quer inserir nas campanhas políticas, infraestrutura
verde e azul. Eu acho a infraestrutura Verde, a água não tem partido político quem quiser
saber um pouquinho mais sobre isso eu posso transmitir esse conhecimento e que quem
ganha é a cidade, não tem etiqueta para isso. Sobre esse grupo, também acho incrível que
vocês façam sobre as eleições, mas eu estou com a disponibilidade muito limitada, eu
posso dar aquela força para você na área de condução do que eu vi que o Régis fez, um
pouquinho da minha experiência eu posso te auxiliar, te dar um suporte, um socorro a hora
que você precisar posso dar aquela ajuda, mais nessas outras atividades eu não consigo.
Uma outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, no WhatsApp do outro CPM, o João
Pedro, postou uma devolutiva do plano Regional, das ações que estão sendo feitas eu vou
postar  também  no  nosso  WhatsApp,  para  deixar  público  para  vocês  acompanharem
também, muitas das nossas solicitações foram feitas há anos em 2016,  pelo menos a
gente está tendo uma devolutiva, não é?  Isso é o resultado de um trabalho bacana que a
gente faz aqui na comissão então gostaria de dizer para os demais aqui, não desistam, a
gente começou em 20 vamos chegar em 10, mas se forem 10 muito ativos já está valendo,
seria muito bom que esses dez continuassem. Vamos compartilhar e brigar pelo que a
gente precisa, lutar pelos nossos distritos, acolher as demandas dos munícipes das nossas
regiões então seria isso, Vitor tô contigo aí, posso te ajudar nesse quesito, te dar essa
força, um abraço a todos e boa noite.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Obrigado Maurício, vou só aproveitar que você falou nisso, o
ofício que eu mandei para aprovação no grupo de WhatsApp, ele foi aprovado, eu levei lá,
é esse Ofício que eu fiz por conta da reclamação do AME eu direcionei o ofício deles, eu
fiz esse outro ofício, e agora me mandaram entregar na Coordenadoria, então vou ter que
ir até o Itaim
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Maurício Ramos De Oliveira: Parabéns e se você precisar de ajuda eu vou te ajudar nisso
também

Valeu Vitor, valeu pela agradeço de coração essa coordenação que você pegou.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Obrigado.

Neiva.

Neiva Otero D´Almeida: Vitor eu posso te ajudar no que você precisar nas lives, podendo
acompanhar os comentários como eu já fiz em duas reuniões que a gente teve, isso é
tranquilo posso fazer como sugestão de rodízio talvez a gente pudesse utilizar a ordem
alfabética uma vez uma reunião na ordem normal, na outra reunião na ordem invertida, ou
seja, uma vez começa do A para baixo na outra vez começa a do Z para cima é uma
maneira de poder  distribuir  porque é chato fazer essas altas mesmo e tem todo esse
protocolo de publicar no diário oficial e tudo mais, e é claro ninguém tá a fim de fazer então
eu acho que o rodízio por ordem alfabética pode funcionar eu não tenho nada a declarar,
eu acho que as nossas reuniões têm sido boas apesar de curtas né acho que as eleições
atrapalharam um pouco o ritmo do trabalho do conselho, mas é isso. Boa noite para todos
e a gente segue em contato via Whatsapp.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso:

Nélson.

Nélson  De  Souza  Pinto  Neto:  Boa  noite  a  todos  a  reunião  foi  muito  produtiva,  Vitor
parabéns  pela  condução,  já  estou  no  grupo  da  organização  dos  candidatos  com  as
perguntas eu vou me debruçar sobre isso hoje ainda, no mais eu acho que tá tudo saindo
muito bem conduzido, também acho que o rodízio é salutar,  é uma forma de inclusive
integrar mais os conselheiros e uma única demanda que não sei se aqui tem espaço para
isso ainda é relacionado a um problema que a Subprefeitura não conseguiu resolver ainda
na Rua Convenção de Itu no distrito Jardim Paulista é um terreno da prefeitura que não
está sendo ocupado pela prefeitura, já foi invadido diversas vezes, uma demanda que já
vinha da na época do subprefeito Paulo Matias, passou pelo João Grande, passou pelo
Acacio  e  continua  sem  solução  então  depois,  se  puder  colocar  de  uma  forma  mais
detalhada por Vítor eu coloco não tem problema, mas é uma demanda que a subprefeitura
não es tá conseguindo resolver, no mais está tudo certo e uma boa noite a todos.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Nélson a gente pode realmente fazer alguma, fazer um ofício
para uma instância mais acima, depois passa para mim vamos até o fundo disso.

Paulo.

[Paulo saiu]
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Rosana.

[Responde via  chat  “Parabéns  pelo  Vitor,  pelo  trabalho  realizado  e  pela  condução da
reunião, não tenho nada a acrescentar”]

Agora sou eu.
Então,  tudo que puderem ajudar  com as perguntas,  será  muito  bem-vindo,  vai  ajudar
bastante com o projeto da entrevista.

Eu queria que constasse aqui, que o Renato não me avisou que ele estava de férias, ele
não me avisou nada, então ele chamou a Simone para substituir ele, mas eu não estava
sabendo de nada, tentei ligar para ele dois dias seguidos e só fui ter resposta hoje de
tarde, quero que isso conste que aconteceu, porque eu não fui avisado.

Bom, era só isso mesmo.

Gilberto Cavalieri Guimarães:

Semana que vem terça-feira, vai ter uma reunião do CONSEG Conselho de Segurança
que é aberto também e é muito proveitoso porque lá a gente pode identificar algumas
demandas o nosso bairro mais de Pinheiros né não de Paulista, não do Itaim, mas de
Pinheiros é interessante, já participei do CONSEG do Jardim Paulista, o Nélson estava
presente inclusive e foi excelente o CONSEG do Jardim Paulista, na semana que vem tem
o nosso aqui de Pinheiros então quem puder participar, acho que seria uma boa ideia.
Quem quiser o link me pede que também mando o link para vocês.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: O de Pinheiros eu ainda chego a mandar pelo Whatsapp,
mas o dos outros eu não estou conseguindo, teve um que me falou que não estava tendo
online mas eu já não sei se Voltou se você estiverem essas informações e puderem passar
para mim eu incorporo na agenda para avisar todo mundo.

Deiny Façanha Costa: Gostaria de pedir uma coisa, vocês comentaram bastante dessa
Oficina de conselheiros eu pesquisei aqui agora e não é possível mais fazer inscrição e
nem achei  o link então eu queria perguntar pedir  se possível  mandar no grupo O link
quando tiver ou se preciso de senha.

Gilberto Cavalieri Guimarães: Ok semana passada O Deiny eu falei com o Éder Brito que é
o coordenador do curso, eu questionei se poderia indicar outras pessoas a participar, ele
falou que forma alguma, são todos bem-vindos, então eu te passo a passo link depois e te
passo a programação.

Deiny Façanha Costa: A programação eu ví aqui no grupo tem aqui no grupo mas o link eu
não consegui  realmente,  e  eu  acho que é  um pouco fortalecer  isso  que a gente  tem
comentado aqui de ajudar o Vitor, quem tiver já os links dos CONSEGs eu acho que pode
mandar no começo da semana ou então na semana anterior para no grupo para lembrar
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todo mundo e todo mundo se ajuda

Obrigada a gente obrigada Gilberto.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Oficialmente encerro aqui é a nossa 6ª reunião ordinária do
conselho participativo municipal da subprefeitura de Pinheiros.
Boa noite a todos!

RESULTADO DAS VOTAÇÕES:

1-) Votação e parecer favorável ou contrário dos conselheiros participativos de pinhei-
ros sobre a apresentação Enel – Urban Futurability:

-votação e parecer favorável (sim): Antônio José Brandão Peixoto, Deiny Façanha 
Costa, Éder Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Gilberto Cavalieri Guimarães, Maurício 
Ramos De Oliveira, Neiva Otero D´Almeida, Nelson De Souza Pinto Neto, Paulo An-
dréa Benetti, Rosana Caramaschi, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, totalizando 11 
(dez).

-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 absoluta, ou seja, com um número maior de votos favoráveis,
que a metade mais um do total de conselheiros titulares em exercício no conselho.

2-) Votação e sobre quais setores serão convidados para uma apresentação, aprovada 
anteriormente, a respeito do Relatório de Obras e Acoes da Subprefeitura 2020:

-Coordenação de Administração e Finanças: Antônio José Brandão Peixoto [primeira 
opção], Neiva Otero D´Almeida [terceira opção], Vitor Ricardo Ferreira Veloso [se-
gunda opção].

-Coordenação de Projetos e Obras: Antônio José Brandão Peixoto [segunda opção], 
Éder Ferreira Leite [segunda opção], Fabiano Sannino [primeira opção], Gilberto Ca-
valieri Guimarães [primeira opção], Maurício Ramos De Oliveira [segunda opção], 
Neiva Otero D´Almeida [segunda opção], Nelson De Souza Pinto Neto [segunda op-
ção], Paulo Andréa Benetti [segunda opção], Vitor Ricardo Ferreira Veloso [primeira 
opção].

-Coordenação de Desenvolvimento Urbano: Deiny Façanha Costa [primeira opção], 
Éder Ferreira Leite [primeira opção], Gilberto Cavalieri Guimarães [segunda opção], 
Maurício Ramos De Oliveira [primeira opção], Neiva Otero D´Almeida [primeira op-
ção], Nelson De Souza Pinto Neto [primeira opção], Paulo Andréa Benetti [primeira 
opção], Rosana Caramaschi [primeira opção].

-Coordenadoria de Governo Local: Deiny Façanha Costa [segunda opção], Rosana 
Caramaschi [segunda opção].

-Assessoria de Comunicação: Fabiano Sannino  [segunda opção].
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A ordem foi dada via calculo por peso usando progressão geométrica, sendo adotado 
os seguintes valores, para a primeira opção um, para a segunda, um sobre dois, para a 
terceira, um sobre quatro.

Para o calculo simples, contabilizando apenas a primeira escolha, a ordem dos três pri-
meiros, nesse caso, seria a mesma.

A ordem final ficou:

1-Coordenação de Desenvolvimento Urbano

2-Coordenação de Projetos e Obras

3-Coordenação de Administração e Finanças

TABELAS VOTAÇÕES

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

1-) Apresentação Enel – Urban Futurability

Votação 1-)
Antônio José Brandão Peixoto Favorável

Deiny Façanha Costa Favorável

Éder Ferreira Leite Favorável

Fabiano Sannino Favorável

Gilberto Cavalieri Guimarães Favorável

Maurício Ramos De Oliveira Favorável

Neiva Otero D´Almeida Favorável

Nélson De Souza Pinto Neto Favorável

Paulo Andréa Benetti Favorável

Rosana Caramaschi Favorável

Vitor Ricardo Ferreira Veloso Favorável
Favorável 11
Contrário 0
Abstenção 0
Aprovação Aprovado



TEMAS:

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

Calculo por peso, 1 opção = 1/1 , segunda = 1/2, terceira = 1/4 

Antônio José Brandão Peixoto 1 0,5
Deiny Façanha Costa 1 0,5
Éder Ferreira Leite 0,5 1
Fabiano Sannino 1 0,5
Gilberto Cavalieri Guimarães 1 0,5
Maurício Ramos De Oliveira 0,5 1
Neiva Otero D´Almeida 0,25 0,5 1
Nelson De Souza Pinto Neto 0,5 1
Paulo Andréa Benetti 0,5 1
Rosana Caramaschi 1 0,5
Vitor Ricardo Ferreira Veloso 0,5 1
SOMA 1,83 6 7,5 1 0 0,5 0
SOMA DO PRIMEIRO VOTO APENAS 1 3 7

1-Coordenação de Desenvolvimento Urbano
2-Coordenação de Projetos e Obras
3-Coordenação de Administração e Finanças

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/upload/Relatorio de Obras e Acoes da Subprefeitura 2020(1).pdf

Coordenação 
de 
Administração 
e Finanças

Coordenação 
de Projetos e 
Obras

Coordenação de 
Desenvolvimento 
Urbano

Coordenadoria 
de Governo 
Local

Assessoria 
de Assuntos 
Jurídicos

Assessoria de 
Comunicação

Chefe da 
Praça de 
Atendimento


	Iniciativas SOLIDÁRIAS são pontos fundamentais no processo de transformação da nossa sociedade!

