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Em seguida, submeteu à votação proposta para a escolha 
do Coordenador, Vice Coordenador, Secretário e Vice-Secretário, 
tendo por maioria de votos eleito o Sr. Mauricio Albarelli Seoud 
como Coordenador, o Sr. Salin Naun Filho como Vice Coordena-
dor, o Sr. Erielson da Cruz Nascimento como Secretário e o Sr. 
Roberto Vagner do Patrocínio como Vice Secretário. 

Por fim, o senhor Cleuder Tadeu de Paula distribuiu aos 
presentes, cópias do Decreto 56.208/15 para que todos possam 
na próxima reunião discutir sobre as atribuições e responsabi-
lidades dos conselheiros, sendo designada reunião extra-
ordinária para o próximo dia 28/03/2018, as 19:00hs na 
Prefeitura Regional Ipiranga. Relatou ainda, que a Prefeitura 
do Ipiranga disponibiliza uma sala equipada com computador, 
mesa, cadeira e acesso as impressoras para uso dos conselhei-
ros. NADA MAIS. Esta sessão encerrou-se as 21:00h.

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.
Mauricio Albarelli Seoud – Coordenador
Salin Naun Filho – Vice Coordenador
Erielson da Cruz Nascimento - Secretário
Roberto Vagner do Patrocínio – Vice - Secretário
Cleuder Tadeu de Paula - Assessor
Sandra Patrícia Barros Haine - Assessora
Helena Siqueira Dornellas – Conselheira
Ivone Ribeiro de Oliveira – Conselheira
Salete da Silva Takai - Conselheira
Roque Pereira Morais - Conselheiro
Geraldo Barbosa Vianna – Conselheiro
José Alves da Silva - Conselheiro
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 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO

 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PROCESSO Nº 2017-0.093.665-0
ATESTAMOS, que a empresa TECPLAST SERVIÇOS DE PRO-

JETOS EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 65.830.549/001-59, com sede 
à Rua Fabiano Alves, 394 – CASA 2 – Vila Prudente – São Paulo 
– SP, CEP 03139-010, prestou os serviços abaixo especificados, a 
contento e dentro do prazo estabelecido de execução no perío-
do de 23/11/2015 até a presente data, atividade em andamento,

Processo nº 2015-0.186.470-6
Edital de Pregão nº 03/SP-JÁ/2015
Contrato nº 07/SP-JÁ/2015
Contratação de serviços de apoio através de equipe para re-

moção de volumes provenientes de desocupações em logradou-
ros de interesse público para intervenção e reurbanização – Pre-
feitura Regional do Jabaquara – São Paulo – SP, por um período 
de 12 meses, sendo executados os serviços conforme abaixo:

. 01 equipe/mês.

 JAÇANÃ-TREMEMBÉ
 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO

 UNIDADE DE CADASTRO
A Sub-Unidade de emplacamento de acordo com a legis-

lação vigente,procede revisão numérica parcial da Rua Raposo 
Bocarro, cadlog 16.875-0, conforme segue:
Antigo nº atual nº SQL
09 80 067.095.0012-8
102 102 067.095.0041-1
108 108 067.095.0040-3
05 112 067.095.0043-8
05 120 067.095.0042-1
94 126 067.095.0035-7
96 130 067.095.0034-9
03 136 067.092.0032-2
01 140 067.092.0031-4,

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

 Supervisão de Finanças

 CONVOCAÇÃO
JAÇANÃ-TREMEMBÉ
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Supervisão de Finanças
CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6043.2018/0000253-0
Ficam as empresas convocada(s) no prazo de 03 (três) dias 

úteis após esta publicação, a comparecer na Supervisão de 
Finanças - Unidade de Execução Orçamentária, sito a Av. Luis 
Stamatis, 300 - 1º andar – Vl. Constança – S. Paulo, horário das 
09h às 17h (exceto dia 22/06/18-sexta-feira horário das 13h às 
17h) - fone: (11) 3397-1026/1071, para a retirada das NOTAS 
DE EMPENHO (Mats Elétricos) -COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 
008/2018), conforme segue:

NOTA DE EMPENHO Nº / CREDOR / CNPJ
Nº  59 .192  /SHEKINAH MATS P /CONSTRUÇÃO/ 

07702233/000185
Nº 59.195 /ML RODRIGUES / 09538374/0001-30
Nº 59.200 /ADT MATS. CONSTRUÇÃO / 07035692/000152
Nº 59.217 /FERRAGENS SÃO JUDAS / 66.944.539/0001-07

tinado aos bairros em determinados locais , como por exemplo, 
em creches, escolas, parques e etc.

Ainda, com a palavra o Sr. Mauricio destacou que verificou 
um orçamento destinado ao museu do Ipiranga, que não foi 
empenhado, tampouco liquidado e que retornou ao erário 
público. Enfatizou ainda, que diversos projetos, apesar de exis-
tirem orçamentos específicos destinados para determinada 
região, nem sempre serão aprovados pelo gestor orçamentário 
retornando ao orçamento do ano.

Realizada a leitura do Inciso V do decreto supracitado, 
sendo dado destaque para o acompanhamento das audiências 
públicas de interesse do bairro, ressaltando a importância de 
cobrar os políticos para que os resultados sobrevenham.

Em relação ao inciso VI, o objetivo do mesmo é criar grupos 
temáticos com a articulação de diversos Conselhos para dis-
cussão e encaminhamento de temas relevantes como SAÚDE, 
SEGURANÇA, EDUCAÇÃO, etc, em especiais as Regionais.

TERCEIRO ITEM DA PAUTA:
Assuntos Gerais:
1. Salin trouxe ao conhecimento que vários terrenos estão 

sendo invadidos na região do Jardim da Saúde e que luta sozi-
nho para a resolução destes problemas. Informa que já fez inú-
meras reclamações junto à subprefeitura do Ipiranga, através 
de diversos protocolos, porém sem solução. Entende que há um 
“empurra-empurra” entre os responsáveis por cada área dentro 
do serviço público municipal. Solicita providências urgentes 
a subprefeitura do Ipiranga para por fim aos acontecimentos 
proibitivos na região.

Afirmou, ainda, que são variados problemas, que abrirá um 
protocolo em nome dele para tentar dar solução aos problemas 
que vem enfrentando, juntamente com os moradores do Jardim 
da Saúde. Informou que se trata de interesse político para a não 
desocupação citando os nomes “ Jorge e Halo”.

Reiterou sua vontade e urgência em resolver os problemas 
enfrentados no Jardim da Saúde. Com a palavra, a Sra. Sandra 
servidora da prefeitura sugeriu ao conselheiro Salin que abra 
uma associação.

O Coordenador Celso Henriques alertou o conselheiro 
Salin que o mesmo não está agindo corretamente, pois não 
pode querer resolver todos os problemas sozinho e que precisa 
notificar o poder público responsável por cada irregularidade na 
região do Jardim da Saúde.

O Sr. Celso afirmou também que em relação à invasão 
na calçada se trata de responsabilidade do prefeito local. O 
Conselheiro Salin disse que foi informado na prefeitura que a 
responsabilidade da calçada é da GCM.

Pelo Conselheiro Salin foi entregue toda documentação re-
ferente às solicitações e pendências gerais na região do Jardim 
da Saúde, bem como o histórico de protocolos encaminhados a 
subprefeitura do Ipiranga, sendo o Sr. Mauricio orientado pela 
servidora Sandra fazer um ofício com toda documentação.

O Coordenador, Celso Henriques sugeriu uma reunião atra-
vés com o Prefeito do Ipiranga em regime de urgência.

2. Com a palavra o Conselheiro Geraldo relata que na 
região onde mora existe um terreno onde se situava uma 
fábrica e que é lançada, diariamente uma quantidade enorme 
de entulho acumulando no local, bem com dentro de caçambas. 
Informa que já compareceu pessoalmente na subprefeitura do 
Ipiranga e realizado vários protocolos, contudo o problema con-
tinua sem solução. A servidora Sandra orientou-o a ligar no 156 
para que se inicie a solução para o caso. Sandra pede que con-
tate o SAC, 156, para dar encaminhamento a essa resolução.

O munícipe Sr. Carlos diz que o SAC não funciona que não 
é atendido e que a demanda é muito grande.

O Sr. Celso Henriques sugeriu uma parceria com o Conselho 
do Meio Ambiente para diminuir os problemas enfrentados.

Foi informado pela servidora Sandra o significado da ex-
pressão TID – Tramitação Interna de Demanda – que se refere à 
situação e localização de um processo. Que cada setor tem uma 
Coordenadoria, tendo sugerido convidá-la para participar de 
uma reunião no conselho.

3. Com a palavra a Conselheira Ivone Ribeiro de Oliveira 
informou que em frente ao Colégio Júlio Ribeiro localizado na 
Av. do Cursino, esquina com a Dom Villares existe uma pracinha 
que a população local ao aguardar a chegada dos ônibus jogam 
lixos no chão, nas árvores e nas plantas, visto que não existe 
lixeiras naquele local. Que raramente é efetuada a limpeza na 
praça, mas com a falta de lixeiras o acúmulo de não cessa; que 
existe até uma “casinha” de cachorro jogada na praça. Solicita 
providências junto à subprefeitura do Ipiranga para que forneça 
lixeiras e limpeza frequente na praça.

4. Com a palavra o Conselheiro Maurício Albarelli Seoud 
relata sobre a questão do atraso nas podas de árvores no 
bairro do Ipiranga, bem como a poda de arvore condenada 
por cupim em frente do condomínio onde mora, tendo sido a 
mesma totalmente podada, contudo deixaram apenas um toco 
estimado de 2 metros no local. Que entrou em contato com o 
engenheiro agrônomo da prefeitura, sendo lhe informado que 
a retirada do referido tronco se trata de outro processo e que 
deve aguardar a ordem cronológica de retirada. A servidora 
Sandra informou para ingressar com um pedido de providências 
junto a central 156.

Nada mais havendo a ser tratado foram encerrados 
os trabalhos. Esta sessão encerrou-se as 21:30h.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.
Celso Henriques – Coordenador dos Conselhos Participati-

vos Municipais
Cleuder Tadeu de Paula - Assessor
Sandra Patrícia Barros Haine - Assessora
Mauricio Albarelli Seoud – Coordenador
Salin Naun Filho – Vice Coordenador
Roberto Vagner do Patrocínio – Vice - Secretário
Helena Siqueira Dornellas – Conselheira
Ivone Ribeiro de Oliveira – Conselheira
Salete da Silva Takai - Conselheira
Geraldo Barbosa Vianna – Conselheiro

 ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA 
PREFEITURA REGIONAL IPIRANGA REALIZADA 
EM 31 DE JANEIRO DE 2018.

Aos 31 dias do mês janeiro de 2018, nesta cidade de São 
Paulo, na Prefeitura Regional Ipiranga localizada na Rua Lino 
Coutinho, 444, reuniram-se, respectivamente, o Prefeito Regio-
nal, 02 (dois) assessores e os novos conselheiros eleitos, Srs. 
Amândio Martins, Cleuder Tadeu de Paula, Sandra Patricia 
Barros Haine e os Srs.Helena Siqueira Dornellas, Ivone 
Ribeiro de Oliveira, Salete da Silva Takai, Salin Naun Filho, 
Erielson da Cruz Nascimento, Mauricio Albarelli Seoud, 
Roberto Vagner do Patrocinio, Roque Pereira Morais, Ge-
raldo Barbosa Vianna, Jose Alves da Silva e Luiz Carlos de 
Mendonça Junior, relacionados em lista anexa que assinaram 
a presente, tendo por finalidade a abertura das reuniões ordi-
nárias e extraordinárias do Conselho Participativo Municipal, a 
escolha dos conselheiros que farão parte da coordenação, vice 
coordenação, secretário e vice secretário. 

Foi designado para presidir os trabalhos, o Sr. Cleuder 
Tadeu de Paula que realizou as apresentações entregando as 
normas e legislação que rege o Conselho Participativo Munici-
pal, através do Decreto 56.208/15.

Com a palavra, o senhor Prefeito Regional Amândio Mar-
tins enfatizou a necessidade de se constituir um Conselho que 
possa atuar com clareza e orientar os munícipes vizinhos sobre 
as normas e legislações que abrangem a Prefeitura Regional; 
solicitou a todos para que se apresentassem e relatassem quais 
os motivos que levaram a fazer parte do Conselho Participativo 
Municipal fazendo uma breve explicação, onde o Conselho 
poderá atuar e as ações que a Prefeitura Regional tem feito 
para a Região.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI-
MENTO URBANO

ENDERECO: .
2018-0.021.512-2 RAIA DROGASIL S/A
ASSUNTO: CADAN COMUNIQUE-SE: 1 - O ANUNCIO PRE-

TENDIDO DEVE ATENDER AS REGULAMENTACOES DA RESO-
LUCAO N 02/07/CONPRESP/SMC. REVER. 2 - APRESENTAR 
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO VALIDO, VISTO QUE 
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 CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PRE-
FEITURA REGIONAL IPIRANGA

ATA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 28.02.2018
INÍCIO: 19:40h Término: 21:20h
LOCAL: Prefeitura Regional Ipiranga, Rua Lino Couti-

nho 444, Auditório
COORDENADOR: Maurício Albarelli Seoud
SECRETÁRIO: Roberto Vagner do Patrocinio
CONSELHEIROS PRESENTES:
1. Helena Siqueira Dornellas
2. Ivone Ribeiro de Oliveira
3. Salete da Silva Takai
4. Salin Naun Filho
5. Mauricio Albarelli Seoud
6. Roberto Vagner do Patrocinio
7. Geraldo Barbosa Vianna
PREFEITURA REGIONAL IPIRANGA – PRESENTES:
1. Cleuder Tadeu de Paula – Assessor
2. Sandra Patrícia Barros Haine - Assessora
FALTAS JUSTIFICADAS:
1. Douglas Alexsandro da Silva
2. Luiz Carlos de Mendonça Junior
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS
1. Erielson da Cruz Nascimento
2. Roque Pereira Morais
3. Thiago Barbosa Martins
CONVIDADO:
Coordenador dos Conselhos Participativos: Celso Henriques.
MUNÍCIPES:
1. Carlos
2. Vagner
1- ABERTURA
A reunião teve início às 19:40h por falta de quórum, até 

então.
2- ITENS DA PAUTA
a. Apresentação do Coordenador dos Conselhos Partici-

pativos
b. Esclarecimentos e discussão do artigo 4º do Decreto 

56208/2015
c. Outros Assuntos
PRIMEIRO ITEM DA PAUTA:
Aberta a reunião foi dada a palavra ao Coordenador dos 

Conselhos Participativos Municipais que agradeceu a presença 
e participação dos Conselheiros eleitos e declarou sua impor-
tância para o município.

Destacou que o Conselho deve ser um aliado do Prefeito 
regional, que muitas vezes nem conhece a região, mas que 
conta com seu apoio.

Celso Henriques pediu que todos se apresentassem, a fim 
de conhecer cada um dos conselheiros presentes. Começando 
pelo bairro Cursino, Sacomã e Ipiranga.

Resumiu como funciona um conselho participativo e que 
existem mais de 100 Conselhos, citando como exemplo, os 
Conselhos de Saúde, Meio Ambiente, Participativo, entre outros.

Com a palavra a Conselheira, Sra. Ivone Ribeiro de Oliveira, 
que deu conhecimento aos presentes dos problemas que vem 
enfrentando na região sobre o descarte inadequado de lixo, 
sendo notado pelo Coordenador Celso a importância do assun-
to, tendo a mesma solicitado providências junto a prefeitura 
regional.

Estiveram presentes também dois munícipes: Carlos e 
Vagner.

O Coordenador Geral ressaltou que a participação nas reu-
niões é aberta à população e incentivou os munícipes presentes.

Com a palavra, o Sr. Celso Henriques, Coordenador dos 
Conselhos Participativos destacou a importância da eleição nas 
diversas subprefeituras, acrescentando que houve mudanças 
quanto ao número de conselheiros informando detalhadamente 
os motivos da redução de conselheiros nas eleições de dezem-
bro de 2017.

Ressaltou ainda, que cada Conselheiro representa um es-
timado de 30 mil pessoas por região do bairro, considerando o 
número de habitantes por Distrito com base no Censo de 2010 
e que no ano de 2020 ocorrerá um novo Censo, que, provavel-
mente, deverá alterar o número de Conselheiros.

Ainda, com a palavra o Sr. Coordenador referiu que está 
mais confiante na atuação e representatividade dos novos con-
selheiros eleitos para o biênio, 2018/2019.

O visitante Carlos, com a palavra, disse que faltou ampla 
divulgação para essa eleição de conselheiros.

O Coordenador Geral enfatizou que aboliu o recurso da 
chapa, instrumento da eleição anterior, a fim de que a pessoa 
pudesse votar em apenas um candidato.

Explicou, inclusive, que na eleição passada tiveram 160 lo-
cais de votação e que ao reduzir a quantidade de Conselheiros, 
também reduziu a quantidade de locais de votação.

As reclamações sobre as divergências nos locais de votação 
foi tema presente, bem como a eleição de maneira geral, no que 
diz respeito à organização e a falta de informação.

Foram vários problemas considerados pelo Celso, que infor-
mou que 80% da eleição foi voto manual, por conta de discor-
dâncias em relação ao banco de dados do TRE e da Prefeitura, 
através da PRODAM.

O Coordenador, apesar de falhas, entende que atingiu os 
seus objetivos, considerando ser a primeira eleição sob sua 
coordenação.

Destacou, também, a queda no corte de funcionários ne-
cessários para a realização de um trabalho mais eficaz, por 
exemplo: de 13 para 03, sendo que para ele o ideal seriam, pelo 
menos, 6 funcionários à disposição para o trabalho.

Por fim, informaram que a divulgação da eleição ao COM 
não foi suficiente.

O Coordenador Geral Celso Henriques, afirmou ainda, que 
houve a divulgação 60 dias antes, contudo os participantes 
não se sentiram contemplados com essa divulgação, diferente 
do que houve na gestão anterior, onde ocorreram maiores 
contemplações.

Com a palavra, o conselheiro Salim pediu a palavra em 
questão de ordem, para que atentassem para a pauta, seguindo 
a ordem prevista.

SEGUNDO ITEM DA PAUTA
Deu-se início a leitura do artigo 4º do Decreto 56.208/2015 

pelo Sr. Maurício, Coordenador do Ipiranga, que solicitou ao Sr. 
Celso Henriques esclarecimentos, referentes aos Incisos I e II do 
referido Decreto.

O coordenador Celso também elucidou dois incisos do 
decreto ressaltando a importância de trabalhar conjuntamente 
com os demais fóruns e conselhos, formando grupos temáticos.

Há um novo Decreto dessa gestão o de número 57.829 que 
alterou alguns artigos do Decreto 56.208/2015, regulamentan-
do os Artigos da Lei 15.764.

O Inciso III foi lido pelo Sr. Mauricio e em seguida o Inciso 
IV, dando destaque ao portal da Transparência, com base na Lei 
Federal de acesso a informação.

O Sr. Celso Henriques sugeriu aos conselheiros a realização 
de cursos onde já existe uma plataforma nesse sentido.

O Sr. Mauricio informou que existe um site, denominado 
https://cuidando.vc/?/home , que disponibiliza o orçamento des-

SIGRC 20957761 poda de equilíbrio, levantamento e limpeza em 26(vinte 
e seis) exemplares arbóreos 2X10 á 10X80, praça publica 
localizada na R JOÃO BARROSO, Nº 118 (ao lado) - com 
fundamento no art. 9º da Lei Municipal 10.365/87;

SIGRC 20684643 poda de levantamento, equilíbrio e limpeza em 03(três) 
Aroeiras 4X20 á 6X30, passeio público na R FELIPE LABORDE 
AURAS, Nº 120

OFC SEC. Nº 092/2018 poda de levantamento, equilíbrio e limpeza em 01 (um) 
chapéu de sol 10x60.

PROCESSO 2018 0 FINAL 301 2 supressão por corte de 02(dois) Fícus benjamina 10X45 
e 10X60, com plantio de 02 (duas) mudas de exemplares 
arbóreos de pequeno porte no mesmo local

PROCESSO 2018 0 FINAL 393 5 supressão por corte de 01(um) Cinamomo 4X14, 01 (um) 
Fícus benjamina 8X80 e 01(um) Dedaleiro 4X25 com plantio 
de 03(três) mudas de pequeno porte padrão DEPAVE, – inciso 
V – com cobrança de emolumentos

PROCESSO 2018 0 FINAL 689 4 supressão por corte de 02(duas) Paineiras (morta em pé) 
5X60 e 6X70, com plantio de 02 (duas) mudas de exemplares 
arbóreos de médio porte no mesmo local

PROCESSO 2018 0 FINAL 699 8 supressão por corte de 02(dois) Ligustros, com plantio de 
02 (duas) mudas de exemplares arbóreos de pequeno porte 
no lado oposto

PROCESSO 2018 0 FINAL 696 3 supressão por corte de 01(uma) paineira 12x2(80+80), (morta 
em pé) - com plantio de 01(uma) muda de porte grande no 
mesmo local, padrão DEPAVE

PROCESSO 2016 0 FINAL 165 0 INDEFIRO a solicitação inicial e DEFIRO a poda de galhos em 
direção à área edificada/telhado, equilíbrio e limpeza em 02 
(dois) exemplares arbóreos 10x50 e 25x80

PROCESSO 2018 0 FINAL 067 7 supressão por corte de 02(duas) Paineiras (morta em pé) 
6X2(20+60), 10X2(50+60), com plantio de 02 (duas) mudas 
de exemplares arbóreos de médio porte no mesmo local

PROCESSO 2018 0 FINAL 837 5 supressão por corte de 01(um) Ligustro 8X50, com plantio 
de 01 (uma) muda de exemplar arbóreo de médio porte 
no mesmo local

PROCESSO 2017 0 FINAL 185 1 poda de galhos em direção á área edificada, equilíbrio, levan-
tamento e limpeza em 01(uma) Leucena 8X40

 CIDADE TIRADENTES
 GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

 CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE, 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CULTURA 
DE PAZ DA PREFEITURA REGIONAL CIDADE 
TIRADENTES

Ata da Sétima Reunião dos Conselheiros Regionais de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura 
de Paz da Prefeitura Regional Cidade Tiradentes.

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, a 
reunião do CADES-CT com primeira chamada às 18:30 HS e 
segunda chamada 19:00 HS, teve início com a presença dos 
conselheiros: Sanderli Aparecida de Brito, , Cecília G. Silva San-
tos, Geraldino Manoel, Luiz Gonzaga Danta (SMDH) , Fernando 
Rodrigues Deli (SVMA/DGC Leste), Sonia Joana Jabur Salomão 
(SMVA-UMA PAZ), registro em lista de presença. A reunião foi 
conduzida pela servidora Maria das Dores Cardoso, designada 
pelo presidente do Prefeito Regional Oziel Evangelista de 
Souza, presidente do CADES. Pauta: Leitura de ata, informes 
e segunda etapa da oficina ( ...que bom, que pena, que tal 
...). Embora não havendo quórum suficiente para a realização 
da reunião com decisões e/ou continuação da construção do 
plano e finalização da oficina em andamento, considerando 
que a conselheira Sanderli Aparecida de Brito, participante 
da Prefeitura Regional no Forum Agenda 21 Macro Leste, 
se propôs a apresentar ao presentes um release do projeto 
“Águas de São Paulo: Bacias do Leste” de autoria de Fellipe 
Henrique Martins Moutinho (do CADES Aricanduva/Formosa/
Carrão), selecionado na Plenária do Forum Agenda 21 da Macro 
Leste dia 19/05/2018. Consultado os presentes, houve interesse 
por parte de todos em ouvir a apresentação, considerando a 
possibilidade de engajamento na construção do plano de ação 
e aplicabilidade no território. A conselheira Sanderli fez a apre-
sentação de forma abrangente, onde os pontos indicados para 
aplicabilidade no território de Cidade Tiradentes são: córrego 
Itaquera próximo a Av. Souza Ramos e Ribeirão Guaratiba pró-
ximo a Rua Coutinho Melo. Após discussão intensa de limites e 
possibilidades, os conselheiros presentes manifestaram o inte-
resse pelo projeto. O conselheiro Fernando de SMVA/DGD leste 
questiona os objetivos e detalhamentos técnicos do projeto, 
Sanderli explica que os objetivos estão apontados no projeto 
e pondera que a sensibilização dos educandos em relação com 
os rios não há necessidade de detalhamento técnico. Como 
primeiro passo Sanderli sugere fazer uma visita e registros nos 
pontos indicados no projeto, visitar as escolas dos entornos, 
convidar diretor e professores afins para encontro com o autor 
do projeto com apresentação de detalhamentos em futura 
reunião a ser agendada com o autor do projeto. Devido o prazo 
para a sinalização/manifestação e adesão ao projeto, a visita foi 
agendada para dia 11/06/2018 às 10:hs a princípio nos pontos 
indicados com saída da Prefeitura Regional, Maria das Dores 
agendará transporte, o Conselheiro Geraldo Manoel e Sanderli 
confirmam a disponibilidade para a visita, os demais não 
disponibilizavam de espaço na agenda para a data indicada. 
Não havendo mais assunto a tratar a reunião foi encerrada às 
21:20HS. Ata registrada por Maria das Dores Cardoso. Conse-
lheiros/representantes ausentes: Divani Andrade, Kelly Cristina 
Silva Puga, Annie Bower Vissichio, Maria José da Silva Barbosa 
(Justificado-viagem), Emerson Pelegatti da Silva, Almir dos San-
tos Amorim (SMS), Diogo Nery da Silva (SEME), Andreíza Dantas 
de Oliveira, Lygia Helena de Oliveira Leite Arruda , Sergio Girio 
Sodré (HAB-justificado- outra agenda do gabinete).

São Paulo, 06 de Junho de 2018.
Oziel Evangelista de Souza
Presidente
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