
ATA DA 6ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE 
PINHEIROS DO ANO DE 2022.

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

Abertura: Aos vinte e nove (29) dias do mês de Junho de 2022, às 19h00min, em primeira chamada, e
em segunda chamada às 19h30min, reuniu-se o Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura
de  Pinheiros  via  Microsof  Teams,  software  escolhido  pela  Administração  Pública  para  reuniões
online  conforme  regulamenta  a  portaria  da  Secretaria  Especial  de  Relações  Sociais  -n°
003/PREF/CC/SERS/2020.

Links para a gravação: https://youtu.be/00ss1O-hALE

Coordenador: Maurício Ramos
Secretário: Eder Leite

I. Registro de participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Antonio (Tony) Peixoto, Eder Leite, Fabiano Sanino, Maurício Ramos, Nelson S. Pinto Neto, Paulo
Benetti.  Rosana Caramaschi, Vitor Veloso, totalizando 8 (oito) presenças.

b) Conselheiro(a)s  ausentes: Deiny  Costa,  Neiva  Otero,  totalizando  2 (duas)  ausências
justificadas.

c) Autoridade(s)  presente(s):  Renato  Carvalho,  Subprefeitura  de  Pinheiros;  Vera  Tokairim,
assessora do vereador Daniel Annenberg.

d)  Munícipe(s) presente(s): Ivo Freitas, Marcos Bicudo.

II.     Ordem do dia

1. Eleição Coordenador e Secretário

Por  unanimidade,  Vitor  Veloso  e  Neiva  Otero  foram  eleitos  coordenador  e  secretária,
respectivamente.

2. Check in Conselheiros – informes e pautas

O  Coordenador  Maurício  Ramos  informa  que  o  Conselheiro  Leonardo  Bezerra  solicitou
desligamento do CPM Pinheiros.

3. Diálogo Aberto com munícipes, autoridades e conselheiros

O munícipe Marcus Bicudo,  membro do Conselho Gestor  da Saúde,  relata  que os  trabalhos no
Conselho  estão  em  ritmo muito  lento  e  as  decisões  estão  praticamente  paralisadas.  Cita  como
exemplo o caso do PS Lapa, em que há projeto e orçamento previsto mas prefeitura não define
execução.
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A munícipe Adriana Bicudo coloca o tema da pertubação do sossego por conta da execução de
obras urbanas em horários noturnos. Ela e vizinhos, da rua Araberi no Brooklin, têm sofrido com
empreiteiras que realizam seus serviços de madrugada, que justificam que trabalham neste horário
para não atrapalhar o trânsito local. Porém, a munícipe informa que a rua é tranquila e não tem
trânsito pesado. Embora já tenham relatado às autoridades o que vem ocorrendo, até o momento o
problema não foi resolvido. Ela pede ajuda à Subprefeitura, solicitando que esta intervenha junto às
empreiteiras para que  façam os serviços em um horário que não atrapalhe o sono e descanso da
vizinhança. 

O Coordenador Maurício Ramos atualiza sobre a denúncia de bombeamento de efluentes em via
pública, relacionado a uma obra de construção civil na rua Oscar Caravelas, comentando que foi
feito um boletim de ocorrência (B.O.) sobre o ocorrido. O Conselheiro Nelson S. Pinto Neto vem
acompanhando o  caso e  informou que o B.O.  foi,  via  sistema,  direto  para  a  delegacia do Meio
Ambiente  que,  por  sua  vez,  enviou  perícia  ao  local.  Relatou  que  o  inquérito  está  ativo  e  em
andamento. Maurício adicionou que a Cetesb enviará ofício sobre o tema para a Subprefeitura  de
Pinheiros.
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	 Iniciativas SOLIDÁRIAS são pontos fundamentais no processo de transformação da nossa sociedade!

