
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE DOS AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA, REALIZADA NO 

DIA 13 de SETEMBRO DE 2018, NA ALAMEDA DOS PIRATININS, 679 – P. PAULISTA - SÃO PAULO - SP. 

 

 

Às 19H30 horas em primeira convocação e às 20h00 horas em segunda convocação na Igreja de 

Nossa Senhora de Lourdes, na Alameda dos Piratinins, 679 – Planalto Paulista – São Paulo – SP, e de 

conformidade com os artigos 39 a 44 dos Estatutos Sociais, foi realizada uma Assembleia Geral Ordinária 

com todos associados prèviamente convocados para apreciação e aprovação do relatório da Diretoria e das 

demonstrações de contas referente ao exercício de 2017. O tesoureiro Reinaldo da Silva utilizando-se do 

recurso de três gráficos e uma pasta exposta aos presentes contendo todos os documentos das transações, 

fez a exposição das contas que foram prontamente aprovadas por unanimidade pelos presentes. A seguir 

tomou a palavra o Presidente da Sociedade, Sr. Carlos Cruzelhes que fez um breve resumo pelo qual a 

Sociedade dos Amigos do Planalto Paulista tomou a iniciativa na Cidade de São Paulo à frente de outras 

Associações de bairro, seguindo-se a exibição do modelo da Petição, que já vinha sendo cobrada pelos 

moradores do bairro para regulamentação do uso do espaço público na questão da prostituição, violência e 

degradação da cidade. Após a Sra. Dora Bittencourt também fez uma exposição pertinente ao contexto e 

em voz alta fez a leitura da Petição aos presentes, petição essa que servirá para captação das assinaturas 

dos moradores da cidade de São Paulo e, posteriormente encaminhada ao Prefeito da Cidade de São Paulo, 

com cópia ao Ministério Público. Seguiu-se ainda, as palavras do Presidente Carlos Cruzelhes Filho e o 

Associado Antonio José Bráz sobre o projeto das “ROTATÓRIAS VERDES”. Foi dito que em reunião com a 

Subprefeitura de Vila Mariana já tínhamos duas rotatórias liberadas para execução, sendo uma na Avenida 

Itacira com Apetupás e a outra na Av. Irerê com Alameda dos Tacaúnas. Ficou decidido que será elaborado 

um escopo com três orçamentos, projetos, etc. para divulgação e captação de recursos financeiros. A 

principio as rotatórias serão adotadas por empresas e/ou pessoas físicas mediante um termo de 

compromisso assinado e homologado pela subprefeitura de Vila Mariana. Alguns moradores se 

predispuseram a auxiliar a Sociedade na formatação e desenho desse projeto.  O Sr. José Carlos Maiorino 

também pediu a palavra e criticou o modo de como o bairro vem sendo invadido por veículos de toda 

espécie nas manhãs de segunda a sexta feiras e essa manifestação foi acolhida pelos presentes como uma 

boa resposta para que o projeto de ROTATÓRIAS siga em frente; como a Sociedade já tem um projeto viário 

para o bairro levantou-se a ideia de que as rotatórias combinadas pudessem substituir o antigo projeto que 

foi elaborado em 2010. Entre os presentes comentou-se também a aparição de muitas crianças, 

consequência de novos moradores que escolheram o bairro para sua moradia dando a ele um novo perfil 

sócio econômico. Outro assunto abordado foi o das câmeras da Indianópolis onde numa reunião com a 

subprefeitura da Vila Mariana,  duas câmeras Speed Dome( doadas pela Dahua) serão liberadas para 

instalação com a autorização e anuência da CET nos locais informados prèviamente pela Sociedade dos 

Amigos do Planalto Paulista. Consta e temos os comprovantes que foram pagos ao Sr. Roberto da Segdboa 

a quantia de R$6000,00 (seis mil reais). O pagamento restante se dará a Segdboa na conclusão dos serviços 



com saldos a pagar de $800,00 (oitocentos reais)  e mais R$6800,00 (seis mil e oitocentos reais). Observou-

se que há problemas do sinal com as câmeras já implantadas no bairro pela Segdboa. Se for constatado que 

os problemas advêm da empresa e que se a mesma não corrigi-los poderemos a qualquer tempo substituir a 

empresa por outra a ser deliberado com a comunidade do Planalto Paulista. Sobre as ações pontuais na 

Cruz Vermelha, foi informado aos presentes que existe uma ação no Ministério Público contra a construção 

de um shopping do Grupo Iguatemi na área da CV. Existe um projeto de Lei de autoria do atual vereador 

Gilberto Natalini para que no local seja transformado em um parque natural em razão da vegetação ali 

existente e que segundo o relatório do herbário municipal, é apontada como um dos raros remanescentes 

do cerrado paulista (campos de altitude) e a manutenção da permeabilidade do solo. Os presentes foram 

convocados para que compareçam na reunião da comissão de política urbana. Segundo a assessoria do 

Vereador, houve um pedido oficial que estamos aguardando para se postergar em oito sessões a votação 

da criação ou não do parque. Dando continuidade ao projeto Vizinhança Solidária vamos nos empenhar em 

arrecadar uma verba para o churrasco programado para o dia 22 de setembro/18 no batalhão da PM do 

Campo Belo, seria uma espécie de confraternização da comunidade do Planalto Paulista junto ao pessoal 

que faz o policiamento comunitário da nossa região. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, 

com cópia abaixo assinada por todos os presentes.  

 

São Paulo, 13 de setembro de 2018. 

 
 


