
ATA DA 7ª. 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 quinto (25) dia do mês de Novembro de 2020, às 19h13min, 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: Deiny Façanha Costa

I. Registro dos participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Antônio  José  Brandão  Peixoto,  Deiny  Façanha  Costa,  Éder  Ferreira  Leite,
Gilberto  Cavalieri  Guimarães,  Maurício  Ramos  de  Oliveira,  Neiva  Otero  D
´Almeida,  Nelson  de  Souza  Pinto  Neto,  Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso,
totalizando 8 (oito) presenças.

b) Conselheiro(a)s ausentes:
Com justificativa apresentada:
Fabiano Sannino,  Leonardo Bezerra  dos Santos,  Mario  Luís  Pecoraro,  Paulo
Andréa  Benetti,  Régis  Gabriel,  Sérgio  Alexandre  Sanguessuga  da  Rocha,
Rosana Caramaschi, totalizando 07 (sete) falta justificada.
Sem  justificativa  apresentada: Maui  Alves  Zanon,  Cecilia  Fernandes,
totalizando 2 (duas) faltas não justificadas.

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

d) Munícipes presentes: nenhum

II. Renúncia

Segue o  texto  do PDF enviado por  ele  e  encaminhando para a  Coordenação  de
Diálogo e Participação Social:

“Ao Conselho Participativo Municipal (CPM) da Subprefeitura de Pinheiros 
A/C da Coordenação do CPM da subprefeitura de Pinheiros. 
Coordenador: Vitor Veloso. 

Prezados e Prezadas colegas do Conselho Participativo, 
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Venho, através dessa carta, solicitar o meu desligamento do CPM. 

Diante da situação atual em que vivemos, tornei a decisão de regressar a Portugal
tornando inviável a minha continuidade como membro desse conselho, no qual participava
desde 2018, estando agora num segundo mandato em que, infelizmente, não pude ter a
mesma assiduidade com que participei no primeiro. 

Desejo votos de muito sucesso para todos, parabenizando-os por terem abraçado de
forma voluntária este meio de praticar a cidadania na cidade que ficará para sempre no
meu coração. 

Um abraço a todos. 

Sem, mais agradeço novamente pela oportunidade. 

Sérgio Alexandre Sanguessuga da Rocha

25/11/2020”

III. Pauta da Sexta Reunião Ordinária de 2020

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

B) Comunicado do Fabiano; 

C) Assuntos do Conselho:

1. Leitura das faltas e avisos sobre perda de mandato;

2.  Apresentação das ações dos conselheiros  e  do conselho:  a)  Tony:  buraco na rua e
entrevista  com  os  candidatos;  b)  Deiny:  retorno  do  Cauê  e  do  ofício;  c)  CPM:  ofício  sobre
mosquitos; d) Vitor: LAI

3. Sobre reuniões periódicas para demandas;

D) Aprovação das atas enviadas por e-mail (3, 4 e 6);

E) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros
sobre convite para apresentação / entrevista com equipe responsável pelo instituto Butantan (Dr.
Dimas Covas), sobre a pandemia e a vacina;

F) Criação de vídeos curtos de no máximo 5 minutos, de cada um dos CPMs, para colocar
em nossas mídias;

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

III. Expediente e ordem do dia  

A) Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso:  Boa  noite.  Vamos  começar  a  sétima  reunião
ordinária do Conselho Participatico da Subprefeitura de Pinheiros. É a reunião do mês de
novembro e agora são 19:13. Vamos começar pelo check-in de acordo com a lista pelo
mandei  pelo WhatsApp com votação com parecer favorável  ou não favorável  para ser
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rapidinho e aí vamos para o encerramento.  Vamos começar pela apresentação com o
Tony.

Antônio José Brandão Peixoto: Oi boa noite a todos. Não tenha muita coisa para dizer,
não.  Vamos  agilizar  até  porque  eu  quero  também  assistir  independentemente  da
importância a nossa última aula dos conselhos participativos que é importante. Mas vamos
lá, obrigado pela presença é sempre bom tá aqui com vocês.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Certo, vamos Deiny.

Deiny Façanha Costa: Oi, boa noite a todos. Obrigado pela presença de quem aqui hoje e
espero que estejam todos bem. Podemos começar reunião.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Éder.

Éder Ferreira Leite: Boa noite a todos. Também podemos seguir aí com a reunião. E que
bom que tá todo mundo aí.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Gilberto agora.

Gilberto Cavalieri Guimarães: Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para reunião. Eu
queria aproveitar a oportunidade e dá parabéns para o Vitor e o Tony pela organização
daqueles aquelas entrevistas com os candidatos a Prefeitos que achei excelente assistir.
Orlando Silva, também Antônio Carlos e mais duas mulheres que esqueci o nome agora,
mas eu achei muito bom. Achei que a pessoal não tinha caído de paraquedas aqui como
candidato a prefeito São Paulo. São pessoas que têm conhecimento das necessidades das
cidades  e  demonstrado  competência.  Parabéns  para  o  Vitor,  para  o  Tony  Peixoto  e
também por Professor Carlos Loiola que foi o entrevistador dos encontros. Parabéns para
vocês!

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Maurício.

Maurício: Oi boa noite para todos. Vamos lá, vamos prosseguir com a reunião. Parabéns
para o Vitor e o Tony pelas entrevistas. Seguindo, vamos lá abração pessoal.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Neiva.

Neiva Otero D´Almeida: Boa noite a todos os presentes. E caso algum munícipe também
esteja presente, boa noite. E vamos embora.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Nelson. Nelson, seu microfone tá desativado. Quando ele
voltar, peço para fazer a apresentação.

[Vitor leu a mensagem do Fabiano e depois Nelson se apresentou]

Nelson de Souza Pinto Neto: Boa noite todo mundo. Vamos lá, vamos dar continuidade,
não quero mais atrasar para todo mundo. E tem algumas coisinhas para falar também mas
eu vou ao longo da reunião. Obrigado, Vitor.
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B)  Vitor Veloso: Fabiano pediu para apresentar uma situação, então vou ler para
constar em ata. 

Mensagem do Fabiano Sannino: “Caros, este relato foi apresentado por alguns moradores
da região Jardim Paulista que estão preocupados com o aumento de sem tetos e acesso
as vias públicas.

Os principais pontos de questionamento estão em:

Aumento do número de sem teto na região, não apenas na via principal (Av. Paulista), mas
em diversas ruas perpendiculares e paralelas.

Sem querer debater a crise social que este fato remete, a questão levantada foram:

As calcadas que já não são acessíveis, estão agora com barracas de camping, Barracas
de papelão e armazenamento de lixo e entulho, que impedem o trânsito e dificultam a
limpeza.

Este problema não está centralizado perto dos parques, ou nas vias com muitas empresas,
como no caso do Trianon e Parque Mario Covas (videm fotos), mas também por diversas
ruas de uso majoritariamente de moradores.

Devido este aumento de moradores e a iluminação deficiente da região em diversas ruas,
os moradores estão sendo abordados de forma agressiva para " ajudar com um trocado",
durante o dia e durante a noite,

O policiamento da região, pouco faz, ou não pode fazer (não saberia dizer), para evitar
estas cenas. Fato que pessoalmente presenciei, quando estando na Rua Pamplona com a
Alameda Santos, presenciei duas senhoras (mais de 60 anos) sendo abordadas por um
morador de rua local, que exigiu um apoio. No susto, estas senhoras saíram correndo no
meio da Pamplona e quase foram atropeladas. Fato que foi presenciado por mim, e por um
policial que estava na mesma esquina que eu, e que apenas desviou o olhar e seguiu para
outro lado.

 Nesta linha também foi informado, devido estas calcadas estarem sendo utilizadas para
moradia,  durante a noite,  casos de mulheres precisando “mudar de calçada” para não
serem importunadas ou até pior.

Sabemos que este caso é cronico em São Paulo,  mas o crescimento de sem teto na
região, já foi até reclamação ao Vivo de Rádios locais, que apresentaram uma reclamação
de moradores em baixo do vão entre a Paulista e Rebouças.

Deixo este relato aos colegas e peco sugestão se devemos enviar a Sub um pedido de
posicionamento sobre o caso”
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C) 1. Vitor Ricardo Ferreira Veloso: vamos lá vai fazer uma leitura de faltas para avisar
que tem gente no limite de faltas. Mas eu vou postar na mídia que eu acho que é mais fácil
do que eu olhei agora ela tá meio difícil pegar o aqui.

C) 2. Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Agora é um espaço para apresentação das ações
dos Conselheiros do Conselho. Aqui a gente vai utilizar esse espaço para verificar o que
funcionou que não funcionou, e mostrar para os munícipes algumas coisas que a gente
está trabalhando para eles. Até para saberem o que que a gente pode estar ajudando.
Primeiro ia perguntar se o Tony quer falar alguma coisa que ele fez uma ação ultimamente.

Antônio José Brandão Peixoto: Na realidade foi uma experiência minha de apresentar
uma demanda de um Município próximo ali da Faria Lima da Drogasil. É uma farmácia que
existe ali, que eu sou cliente, e ouvi uma conversa e me disponibilizei como CPM e como
cidadão para resolver  um processo de um buraco que tava trazendo um risco para a
população na calçada. É simples de resolver mas tem aos montes ao longo das nosso
bairro e que mesmo tendo sido informado ao 156, eu fui atrás dessa demanda que eu me
propus ajudar. Movimentei então algumas pessoas para poder ter uma noção do que eu
poderia fazer e fiz o ofício. Apresentei a todos aí na nossa subprefeitura de Pinheiros. Usei
nossa marca, mas fiz como se fosse um CPM único e fiz essa demanda apresentei e
protocolei na seção de protocolo. Aí existe uma face que a gente não tem o domínio e fui
também aproveitando essa oportunidade com intuito de tratar uma relação um pouco mais
íntimas junto as pessoas. Procurei a pessoa que estaria substituindo Renato e conversei
com essa pessoa depois de um tempo de me apresentar e tentar ir posicionar para ver se
eu tava fazendo corretamente. A pessoa me deu então caminhamento, eu fiz protocolo e
fiquei de voltar. No Ofício como havia um risco eminente, coloquei que ou se conserta ou
se isola  área.  Quando voltei  para  saber  a  SEI,  eu  tinha já  tentado uma reunião para
conhecer  e  por  dentro  das  conversas  de  boas-vindas  junto  ao  nosso  subprefeito,  fui
encaminhado então a uma outra pessoa que é o substituto do Prefeito Renato (que tava de
férias) e conversei com a secretária Márcia, ela me agendou uma reunião e conversei com
ele. Ele me explicou muito rapidamente e no final quando eu mostrei uma fotografia do
processo, ele me explicou que a SEI é uma senha interna e que a gente não teria acesso a
ela. E quando mostrei a fotografia, era da NET e segundo a pessoa que me atendeu e
falou que esse processo não era responsabilidade dele, mas que sim era responsabilidade
da terceirizada que se abriu campo para que ela...  Então a gente teria que fazer uma
reclamação ao SAC. Pedi para ele interferir e chamou a Márcia que mandou fazer um
algum tipo de reclamação também paralelamente pela Subprefeitura. E que então eu ou a
pessoa reclamante no 156 deveria entrar em contato com o SAC da NET. Eu sei que dois
dias depois eu apareci e eles puseram uma chapa de aço. Eu fui ver novamente buraco, fui
conversar com a pessoa responsável, também estava de férias, mas a outra pessoa que
havia comunicado comigo através do e-mail. Conversei com ela e mostrei que havia feito
pelo menos uma proteção para que não houvesse nenhum tipo de acidente. Puseram uma
chapa. Tentei voltar logo em seguida, no mesmo dia que vi a chapa. Tentei ligar e depois
voltar para agradecer, para criar um elo. Eu acho que o nosso maior momento é criar
exatamente um vínculo com alguém que não seja só o Renato, que tava de férias, mas
criar um vínculo. E a minha decepção foi que ninguém quer atender. Há uma distância
muito grande com relação à Subprefeitura, talvez pela minha falta de maior relação com a
Subprefeitura. Mas sinto que mesmo você se identificando como cidadão e como CPM,
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volta a um processo (acho que já pré-concebido) de que esse cara vai me encher o saco. 
[microfone desativou por um período]
É a forma que eu me sentia totalmente como cidadão comum e como CPM. Mas eu

não acho que isso deva a diminuir a nossa vontade de tentar acertar. Eu acho que a gente
tem que tentar, e essa é uma das estratégias que se deve fazer. É se chegar o máximo
possível... Você tem que resolver os processos através das regras, mas eu acho que a
gente tem que fazer um relacionamento com esse pessoal que manda, seja o Renato, a
representante, seja qualquer outra pessoa. Eu acho que - lógico devido a pandemia, a
gente tem dificuldade - mas eu imagino se nós como CPM temos dificuldade, imagina o
público. Isso eu senti na pele. Esse era um relato que eu tinha que fazer. Agradecer e
deixar registrado, porque eu não sei ainda se foi a Subprefeitura, mas acredito que sim.
Porque a gente não fez a reclamação - eu pessoalmente não fiz reclamação - porque acho
um  absurdo  ter  que  fazer  uma  reclamação  numa  concessionária  da  Prefeitura  e  da
Subprefeitura. E eu sempre achei que a responsabilidade é da Subprefeitura. Pelo menos
para isolar. Isso foi feito com uma chata, tirei uma fotografia e até postei aqui que tinha
sido - pelo menos enquanto não se resolve o problema - tinha se evitado um mal maior.
Mas acho que a grande lição disso é que a gente cria uma intimidade, cria uma relação
com essas pessoas que estão lá dentro. Não para ser chato, até porque era um problema
pequeno, mas eu acredito que quando é até maior a gente não tem um respaldo. Pelo
menos a pessoa nos escutar. E a gente tem que fazer essa burocracia, que eu acho que
tem que fazer. Porque só assim que a gente tem resultado de poder buscar o que estás
fazendo através de 156, através da SEI. E aí tipo de controle que eles têm internamente
para toda a gestão do município. Mas deixo aqui a minha experiência. É, isso obrigado.

Vitor  Ricardo Ferreira  Veloso:  Deiny,  você gostaria  de falar  um pouquinho sobre o
ofício que você mandou?

 Deiny Façanha Costa: Eu mandei para prefeitura, SMTT, SSP e os conselhos (Conseg e
CMTT). Eu tive resposta só dos conselhos. Da Prefeitura não tive resposta alguma. E não
consegui ir  na subprefeitura protocolar o Ofício,  então eu pretendo fazer isso o quanto
antes. Ainda não tive tempo nesses últimos dias, mas é isso pelo menos dos conselhos eu
tive retorno quanto ao ofício.

Vitor  Ricardo Ferreira  Veloso:  Desculpa eu esqueci  de falar,  só fala  rapidinho sobre o
Ofício só para constar em ata.

Deiny Façanha Costa: Fiz sobre o atropelamento da ciclista Marina Harkot no dia oito de
Novembro na aqui na região da subprefeitura de Pinheiros.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: O Ofício sobre a questão dos mosquitos e pedindo dados a
respeito  das  ações  de  saúde  que  foram  feitas  e  quanto  está  sendo  gasto.  Ainda  tô
esperando essa resposta, não mandaram nada. Então na sequência, eu fui pelo e-SIC com
um pedido de dados desde 2013 para comparação entre ações e custos com o mínimo até
2019.

C) 3.  Vitor Ricardo Ferreira Veloso:  Uma Breve explicação, a gente tem uma reunião
para demandas dos munícipes. Eu ainda não consegui me organizar para poder fazer essa
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reunião. Eu vou estar tentando fazer ou semana que vem, o que eu acho que fica muito em
cima, ou no caso para a partir  de Janeiro.  Eu tô querendo fazer no meio na segunda
semana. A gente faz na última semana na segunda semana de cada mês, mas isso daí a
gente define. É só para falar que eu não esqueci e que eu vou retornar nesse assunto logo.

D) Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Agora aprovação das atas enviadas por e-mail. Eu
só queria um ok ou não aprova, aí eu vou passar rapidinho nos nomes de cada um. Tony.

Antônio José Brandão Peixoto: Eu li todas aí da minha parte o que está descrito nas atas
tão dentro do que o eu falei. 

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Só lembrando só as altas 3 4 e 6. A 5 ainda falta e agora vai
ser a sétima reunião. Deiny.

Deiny Façanha Costa: Aprovada.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Beleza. Éder.

Éder Ferreira Leite: Aprovadas também.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Gilberto.

Gilberto Cavalieri Guimarães:
[Já saiu]

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Léo aprovou as atas via whatsapp. Maurício.

Maurício Ramos De Oliveira:  Oi  Vitão. Eu aprovei  a 3 e 4, e na 6 fiz umas correções
mínimas e já enviei o texto para você corrigido.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Tá perfeita, beleza. Neiva.
Neiva Otero D´Almeida: Já provei por e-mail e aprovo por aqui também.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Beleza, Nelson.

Nelson De Souza Pinto Neto: Tão aprovadas as 3.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Eu voto para aprovar agora. 

E)  Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso:  Duas  votações  rapidinhas.  Na  primeira,  quero
convidar  alguém do da equipe que o Instituto  Butantan para  falar  sobre a vacina  e a
pandemia. É uma apresentação rápida só porque tem muita gente falando do medo da
vacina. Então tô querendo fazer uma coisa meio para desmitificar, aí eu queria aprovação
de vocês para poder estar fazendo o convite. Eu ainda não sei como eu vou conseguir,
mas eu vou ficar no pé deles até conseguir alguém. Vamos lá rodar votação rapidinho.
Toni.
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Antônio José Brandão Peixoto: Acho importante, acho que é um item que a gente deve se
posicionar. Aprovado. 

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Certo, Deiny.

Deiny Façanha Costa: Eu também acho importante, aprovado. Eu não conheço ninguém
do Butantan, mas eu vou pensar em possibilidades de talvez conseguir algum contato com
eles.

Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso:  Mas  se  alguém tiver  facilita  bastante.  Geralmente  para
conseguir contato eu vou na investigação mesmo. Éder.

Éder  Ferreira  Leite:  Também  aprovado.  Eu  acho  super  importante  esse  tema,
especificamente.  Ainda  é  muito  novo  para  todo  mundo  e  como tá  muito  em voga  no
momento. Esse momento bem crítico que no mundo inteiro tá vendo. Achou legal.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Tá certo. Maurício.

Maurício Ramos De Oliveira: Oi Vitor. Aprovado. Nossa é pauta importantíssima que como
disse, é muito importante que a gente tem alguma informação sobre as vacinas. Super
aprovado.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Vamos lá. Neiva.

Neiva Otero D´Almeida: Aprovado, Vitor.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Nelson.

Nelson De Souza Pinto Neto: Aprovada. A gente precisa mais que chama alguém, ser um
meio de difundir mais. Acaba sendo uma novidade para trazer uma pessoa para poder
explicar acontecendo e a forma que vai ser feita. Os passos que não serem tomados.

F) Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Beleza, o número dois é a criação de um vídeo curto
de no máximo 5 minutos de cada CPM para colocar em nossas mídias. Uma proposta que
aproximar dos munícipes para saberem a nossa cara, as nossas bandeiras e de onde a
gente. Eu entendo o eles vêm a nossa reunião e eles não sabem quem é, de onde né. E aí
colocar também o contato aí a pessoa pode entrar em contato direto com CPM que ela
achar que tá dentro do que ela quer. O que a pessoa que defende a bandeira que ela quer
da região que ela quer. A ideia é essa, fazer um vídeo curto não mais que cinco minutos de
cada  um  e  colocar  nas  mídias.  Eu  vou  rodar  a  votação  e  aí  você  só  aprovam  ou
desaprovam e depois disso a gente vai para o final. Tony.

Antônio José Brandão Peixoto: Aprovado, acho importante. E queria já aproveitar e colocar
que a gente deveria ter uma área dentro do Facebook para botar todos os nossos ofícios.
Para  deixar  ali  e  botar:  foi  feito  isso,  foi  solicitado  e  o  resultado  disso  a  gente  vai
colocando.
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Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Beleza, Deiny.

Deiny Façanha Costa: Eu também me aprovo. Lembro no começo do ano a gente fez um
texto com esses pontos ia ser bom também recuperar isso. Realmente não lembro quando
foi... na primeira reunião... que a gente expôs qual era a nossa bandeira. Ia ser bom se,
além do vídeo, tá escrito também para se a pessoa não ver o vídeo, ela consegue ler as
informação. Talvez seja só um copiar e colar, mas é o vídeo tá aprovado também.

Vitor  Ricardo Ferreira  Veloso:  Beleza,  gente só pra explicar eu acho que eu podia ter
colocado no motivo também. Um dos pontos que eu tô querendo fazer em vídeo é por
causa do YouTube. Pessoal vê muito vídeo curtinho e lá você não consegue postar na
descrição texto. Então seria mais para as pessoas em geral têm tendência mais assistir
que a ler. 

Éder Ferreira Leite: Aprovado e aproveitando aqui gostei bastante da ideia do Tony para
colocar nas redes sociais os ofícios que o CPM como um todo encaminha. Até porque eu
acredito que a devolutiva dos órgãos respectivos deve ser bem baixo ou quase a zero e aí
seria interessante a gente talvez mostrar nas redes sociais e o que foi o pedido, até por
meio de ofício, e o que foi respondido ou não respondido eu acho legal.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Beleza, Maurício.

Maurício  Ramos  De  Oliveira:  Aprovado.  Super  bacana.  Temos  que  colocar  nossos
contatos,  um pouquinho  sobre  o  que  nós  fazemos,  o  que  nós  defendemos no  nosso
distrito. Informar os nossos contatos para atendimento aos munícipes. Fora isso também
achei muito bacana a ideia também da gente colocar nas nossas mídias sociais um nosso
trabalho, todas as solicitações que temos feito, os ofícios, as respostas e as devolutivas.
Isso é importante. Tem uma publicação similar lá na página da comissão de segurança
hídrica. Aliás poderíamos estar na página da subprefeitura de Pinheiros coisa que temos
batalhado algum tempo e não estamos.  Não sei  como está esse assunto e creio  que
poderíamos retomar. Aprovado então, Vitão.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Beleza, bom se falar isso daí mas realmente só depois da
eleição que alguma coisa né acontecer. Neiva.

Neiva Otero D´Almeida: Aprovado, acho uma ideia interessante. É uma maneira também
para  aproximar  os  munícipes.  Sobre  a  publicação  dos  ofícios  ou  dos  movimentos  e
iniciativas que o Conselho faz ou os membros do Conselho fazem, acho superlegal. E, na
verdade, pode ser feito por qualquer um de nós, já que todos somos administradores.
Basta postar, mesmo porque, como cada um de nós tem a sua atividade, trabalho e tudo o
mais, é uma maneira de agilizar, não esperando alguém que o faça. Basta ir no Facebook
e postar ou mesmo no You Tube. Se alguém não souber como fazer - o que acho difícil,
porque é algo que todo mundo faz todo dia - é só dar um toque para o grupo que quem
souber pode orientar. 

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: É isso aí. Nelson.
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Nelson De Souza Pinto Neto: Oi, aprovados. Bem bacana o vídeo e eu também acho bem
salutar essa divulgação dos ofícios que são aprovados e colocar na pasta do na página do
Facebook. É importante, eu acho bem importante.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Agora sou eu. Então, eu pensei a respeito disso só que eu tô
meio  corrido  ultimamente,  eu  não  consegui  pensar  em como.  Vocês  tiverem algumas
ideias e a gente pode conversar no grupo já fazer, é só que eu não sei como colocar. Eu
acho que o Facebook não aceita arquivo, teria que postar numa pasta e fazer a promoção
dessa pasta através do Facebook ou YouTube.

Neiva Otero D´Almeida: Acho que dá para hospedar o arquivo em algum Dropbox qualquer
e você coloca o link no post.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Acho que vai acabar sendo assim mesmo. Já terminamos a
votação, agora não tem município não chat.

Neiva Otero D´Almeida: Não tem comentários nas redes sociais.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Eu queria perguntar algumas coisas para o Renato mas ele
teve que sair. Ele mandou até uma mensagem na hora que saiu. Uma delas e levantar
esse ponto que o Maurício falou, a gente vai encaminhar para o Renato essa questão para
saber em que pé está. E o outro, é o rio. Quem tem a responsabilidade na questão dos
mosquitos, controle de mosquito quem tem a responsabilidade de atuar na margem tem a
responsabilidade de atuar eu não sei cada um fala uma coisa.

Neiva  Otero  D´Almeida:  A  única  coisa  que  eu  sei  que  é  uma  responsabilidade
compartilhada entre a esfera Municipal e Estadual.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso:  Exatamente esse o problema.

Nelson De Souza Pinto Neto: Se eu fosse fazer uma sugestão, queria da gente colocar
essas perguntas por escrito e mandar para o Renato para responder na próxima reunião.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso:  A ideia é essa, eu só tô falando aqui para constar em ata.
Para aparecer que a gente tem essa questão, mas não conseguiu se resolver responde ele
tem que sair antes. agora

G) Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Agora vamos fazer o check-out. Quem tiver alguma
consideração,  uma  ressalva  de  alguma  falta  a  explicação  sobre  o  funcionamento  e
considerações finais. Tony.

Antônio José Brandão Peixoto: Gosto do modelo da reunião. Acho que a gente pode fazer
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reuniões com esse período e caso a gente tem a necessidade de decidir outras coisas,
fazer as reuniões extraordinárias. Esse é um ponto que eu gostaria de lembrar e que a
gente pudesse discutir ao longo desse período até a próxima reunião. Acho que as atas
ficam  mais  fáceis  de  serem  produzidas,  o  Vitor  tem  uma  dificuldade  danada,  como
qualquer um de nós tem, que até ajuda muitas vezes é batalhada e não já só eleger um
secretário já é difícil.  Então acho que é importante que todos tenham um pouco dessa
capacidade. Tô aqui a fazer uma autoanálise de tentar ajudar nesse sentido no rodízio que
a gente já falou para na próxima etapa de nos próximos seis meses, a gente tenta cada um
tomar conta de uma ata. Se a gente fizer uma reunião deste tamanho e com há poucos
itens de pauta, até porque a gente não tá falando sobre a pauta anterior e gente teria que
falar da pauta anterior. O que aconteceu deixar de acontecer tem algumas regrinhas para a
gente fazer então uma reunião de 1h20 é muito legal e isso facilita. Acho que torna ela
mais eficaz e se tiver outras demandas, a gente faz demandas específicas em atas e
reuniões extraordinárias específicos que eu acho que pode acontecer também. Em outra
posição  é  dar  um pouco do resultado que  todos  vocês  podem ter  acesso  através  do
DropBox ou Google Drive sobre ação que fizemos. Isso é um pensamento que todos vocês
aprovaram. O Vitor tá de parabéns. A gente conseguiu juntar 65 conselhos participativos
municipais que engajaram também, abriram um campo também trabalharam. Tem o seu
mérito também nessa parte de participação dos candidatos. A gente tinha pensado em três
itens  e  fizemos  o  primeiro,  acho  que  a  gente  teve  resultados  de  quantos  assistiram,
quantos tiveram. Acho que é o marketing nosso do segundo step. Infelizmente não vai dar
certo, eu passei para todos um modelo de uma carta que era para apresentar os dois
últimos candidatos agora do segundo. Era um compromisso e foi feito o modelo. Se vocês
pudessem dar uma olhada e participar, mas infelizmente eu acredito que não vai dar tempo
para a gente fazer isso. Isso fica com um aprendizado para os próximos pessoas, para os
próximos  conselheiros  na  próxima  eleição.  É  importante  porque  a  gente  queria  um
relacionamento e queria também o marketing para nós. Acho até que a gente devia abrir
essa carta no devido momento a gente poderia essa carta. Vamos trabalhar ela provar e
depois  cortar  isso  numa  uma  carta-compromisso  para  o  futuro  Prefeito  possa
comprometer. O terceiro momento a gente está saindo temos falando junto com outros
tipos  participaram  também  conselhos  participativos  municipais  que  participaram  deste
primeiro momento de fazer com todos os vereadores uma demanda nossa a demanda de
vocês e que agora depois das eleições nós vamos ter os 55 vereadores e a gente queria
fazer o mesmo modelo de convite a eles para que eles venham fazer uma Live conosco de
uma hora e a gente dividiu um mês - não sei se dois, três, uma vez por semana, 4 - e
assim ao longo do ano a gente conseguiria fazer os 55. E aí puxar para eles cada você ter
me puxa para eles as suas demandas internas. Produz uma pauta e conversa com esse
Vereador para saber o que que ele pode nos ajudar. Qual é a necessidade dele, da ajuda a
nossa e qual é a nossa necessidade como CPM para esse Vereador. Acho que isso vai
trazer  um marketing  para  a  gente.  Puxar  todo  esse  produto  que  conversa com quem
realmente vai decidir, vai ajudar a gente e a gente vai expor isso é ao vivo. Então isso vai
trazer para gente também um produto vai trazer o que se chama de audiência dentro da
Digital. A gente vai tirar conteúdo isso é importante tanto para o vereador como para nós. É
isso que eu queria funcionar e agradeço a todos.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso:  Certo. Deiny.
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Deiny Façanha Costa: Eu não tenho muito a acrescentar. Queria dizer boa noite a todos e
eu me proponho a fazer ata dessa reunião para colaborar nessa questão de mão de obra
para atas. Boa noite e obrigada pela presença de todos.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Éder.

Éder Ferreira Leite: Olá. Não tenho nenhuma medida a ser colocada. Desejo boa noite a
todos e Victor  se você quiser  já  contar  comigo para  ata  de dezembro eu já  coloco à
disposição para digitar meditação dela.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Valeu, cara obrigado mesmo. Obrigado Deiny por essa e
Éder pela próxima. Maurício.

Maurício Ramos De Oliveira: Muito boa reunião de hoje, bem compacta, bem curta. Eu
acho importantíssimo. Sobre as atas, eu vou dar uma sugestão, a gente tem o sistema de
transcrição das falas, tem um programinha que faz a transcrição das falas. Então quando a
gente acaba falando mais de um minuto dá uma página e meia, eu vi isso na última Ata. Se
formos  um pouquinho  mais  diretos  economizaríamos  papel  e  não  teríamos  que  fazer
resumo. Eu também me coloco à disposição de fazer uma das transcrições, fazer uma das
atas, o que for possível para auxiliar. Boa noite.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Obrigada, Maurício. Neiva

Neiva Otero D´Almeida: Eu não tenho nada acrescentar na reunião. Sobre a questão das
atas, achei legal o que o Maurício falou, porque realmente, às vezes, a gente acaba sendo
meio prolixo, falando além do que deveria.  Eu já havia sugerido um rodízio em ordem
alfabética. Alternando, então em Janeiro começa pelo A, em Fevereiro, pelo Z. Você faz
uma começando pelo topo, a outra começando pela base, aí todos acabam contribuindo de
alguma maneira. Acho que pode ser uma medida fácil de executar e que a lista e a ordem
alfabética. Boa noite a todos e até a próxima.
 

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Nelson.

Nelson  De  Souza  Pinto  Neto:  Agradecendo  a  presença  de  todos  também.  Eu  acho
importante a gente além de escrever os ofícios que nós enviamos, fazer uma espécie de
um  follow-up  dos  ofícios  que  não  são  respondidos  a  gente  subir  um  degrau.  Acho
interessante a partir do momento um 15 dias que não respondeu, para a próxima reunião,
o órgão que oficiado não respondeu a gente vai para ouvidoria ou vai para o Ministério
Público. A gente faz um jogo assim para a gente ir acompanhando quais são respondidas
e quais não são. No mais um mais eu agradeço a presença de todos, muito boa reunião,
muito produtiva e boa noite.

Vitor Ricardo Ferreira Veloso: Agora sou eu. Já falei maior parte do que eu queria falar. O
Tony  tinha  me  comentado  alguma  coisa  a  respeito  das  estatísticas,  então  eu  resolvi
compartilhar aqui  com vocês. Qualquer um pode ver,  basta entrar nas páginas. Vocês
conseguem ver a minha tela. Esses aqui são os movimentos que deram na página e nos
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vídeos. Um único deu um mil e de alcance os outros tão dando um pico de 500. Então a
ideia  das  entrevistas  era  mais  para  apresentar  o  candidato,  porque  de  audiência  não
mudou muita coisa. A gente tem no YouTube visualizações 131 só que quer vocês olham
funcionamento da política e fiscalização 29 reunião ordinária 20 é o padrão tá vendo aqui
deu o pico da entrevista com António Carlos. Mas só comentando que em questão de
alcance, de estar em contato com a população. O negócio é fazer aquilo que a população
está querendo, postar nos grupos, enviar pelas pessoas para saberem o trabalho do CPM.
É só uma questão de curiosidade estão eu acho que era só esse ponto mesmo. Agradeço
a  presença  de  todos  e  oficialmente  encerro  aqui  é  a  nossa  7ª  reunião  ordinária  do
conselho participativo municipal da subprefeitura de Pinheiros.
Boa noite a todos!

RESULTADO DAS VOTAÇÕES:

1-) Aprovação das atas 3, 4 e 6:

-votação e parecer favorável (sim): Antônio José Brandão Peixoto, Deiny Façanha 
Costa, Éder Ferreira Leite, Gilberto Cavalieri Guimarães, Maurício Ramos De Olivei-
ra, Neiva Otero D´Almeida, Nelson De Souza Pinto Neto, Vitor Ricardo Ferreira Velo-
so, totalizando 8 (oito).

-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 pinhei-
ros sobre o convite para apresentação com equipe responsável pelo Instituto Butantan
sobre a pandemia e vacina::

-votação e parecer favorável (sim): Antônio José Brandão Peixoto, Deiny Façanha 
Costa, Éder Ferreira Leite, Maurício Ramos De Oliveira, Neiva Otero D´Almeida, Nel-
son De Souza Pinto Neto, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, totalizando 7 (sete).

-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.

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.

3-) Votação e sobre criação de vídeos curtos de cada CPM para colocar nas mídias:

-votação e parecer favorável (sim): Antônio José Brandão Peixoto, Deiny Façanha 
Costa, Éder Ferreira Leite, Maurício Ramos De Oliveira, Neiva Otero D´Almeida, Nel-
son De Souza Pinto Neto, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, totalizando 7 (sete).
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-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.
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TABELAS VOTAÇÕES

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

Presentes: 8

1-) Apresentação sobre Vacina
2-) Vídeos de apresentação

3-) Aprovação das atas 3, 4 e 6

Votação 1-) 2-) 3-)
Antônio José Brandão Peixoto Favorável Favorável Favorável

Deiny Façanha Costa Favorável Favorável Favorável

Éder Ferreira Leite Favorável Favorável Favorável

Gilberto Cavalieri Guimarães Favorável

Maurício Ramos De Oliveira Favorável Favorável Favorável

Neiva Otero D Almeida Favorável Favorável Favorável

Nélson De Souza Pinto Neto Favorável Favorável Favorável

Vitor Ricardo Ferreira Veloso Favorável Favorável Favorável
Favorável 7 7 8
Contrário 0 0 0
Abstenção 0 0 0
Aprovação pela maioria dos presente em reunião APROVADO APROVADO APROVADO

Teve que sair 
da reunião

Teve que sair 
da reunião
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