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CIDADE ADEMAR
GABINETE DO SUBPREFEITO
2A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA CIDADE
ADEMAR
Conselheiros presentes:
Clovis Rodrigues Ferreira (coordenador), Alfonso Rodrigues
Gonzáles, Amilton Chaves Mineiro, Fátima Braz da Silva Lima
Santos, Flavio Veloso Rocha, Luiz Claudio dos Santos, Ricardo
Vicente de Oliveira, Mayara Oliveira Torres da Silva, Soraia Barbosa de Carvalho e Valdice Ferreira dos Santos
Representantes do governo municipal:
Sr. Subprefeito José Rubens Domingues Filho e o Interlocutor e Coordenador de Governo Local José Hélio Aragão dos
Santos.
Conselheiros ausentes: Solange Viana de Oliveira (Secretaria), Itana dos Santos Reis, Maria Jose da Silva, Aluizio
Roberto Jordão e Valdir Antonio Pereira.
Representantes de entidades e munícipes presentes:
Osvaldir Freitas - Presidente da CECASUL Centro Cidadania
e Ação Social Sul;
Paulo – Representante do CONSEG
Ronaldo
Cida
Adriana
Renata
Às 19 (dezenove) horas do dia 01 (um) de julho de 2020
(dois mil e vinte) reuniram-se em caráter extraordinário, via
Microsoft Teams, os conselheiros participativos eleitos para
reunião de trabalho que tinha como pauta a votação para a
priorização de propostas a serem consideradas no processo de
elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual – (PLOA) do
exercício de 2021 (dois mil e vinte um).
O coordenador Clóvis Ferreira saudou a todos os conselheiros, representantes de órgãos e entidades, bem como aos munícipes presentes e comunicou sobre a dificuldade de conclusão
de redação da ata da reunião de 25/06 em razão da conselheira
secretária Solange ter tido problemas familiares e de saúde e
não ter concluído a revisão em tempo.
O interlocutor Hélio sugeriu que a referida ata fosse lida
e submetida à aprovação na próxima reunião ordinária, em
06/07. Todos os conselheiros presentes concordaram.
Em seguida, o coordenador Clóvis passou a palavra à
conselheira Mayara Torres que apresentou a ordem dos trabalhos para aquele dia: 1. Releitura das propostas apresentadas
pelos cidadãos; 2. Considerações dos conselheiros e munícipes
presentes sobre as propostas lidas; 3. Votação para escolha das
15 propostas e 4. Demais considerações e encaminhamentos.
A palavra foi passada então ao subprefeito José Rubens
que parabenizou o trabalho do CPM Cidade Ademar e se manifestou sobre o teor de alguma das propostas apresentadas na
primeira fase das audiências públicas. Disse que a instalação de
um Centro de Convivência do Idoso na região é uma demanda
antiga e que seria interessante que ela recebesse atenção. Declarou que o projeto da Casa de Cultura já avançou bastante e
teve uma pausa em razão da pandemia, mas que valia colocar
entre as propostas priorizadas. Opinou sobre a inviabilidade da
proposta de instalação de muros verdes, dizendo que esta foi
uma experiência que não funcionou e que custa caro. Sobre a
proposta de canalização do piscinão 01 do Córrego do Cordeiro,
o subprefeito declarou ser esta também uma obra cara e que
talvez fosse interessante estudar se vale a pena. Finalizou
sua fala tratando da necessidade de propostas destinadas à
manutenção.
O coordenador Clóvis referiu-se sobre a proposta de construção do CEU Cidade Ademar afirmando que o recurso destinado à obra já estava garantido em orçamento de 2020 e que
o Prefeito Bruno Covas retirou o recurso sem dar satisfações.
O subprefeito José Rubens então declarou ser importante
saber em que pé está a discussão do CEU hoje. Declarou que o
governo está discutindo a questão fundiária e as desapropriações necessárias para a realização do projeto. Disse que o mais
provável é que a obra se realize onde hoje se localiza o “Clube
da Caixa”. Esclareceu que houve uma série de remanejamentos
no orçamento por conta da pandemia e disse que o orçamento
está garantido, embora a discussão do local ainda esteja aberta.
Ressaltou que a execução do projeto não pode se iniciar enquanto a questão do local não estiver resolvida. Declarou ainda
que a secretaria de educação está finalizando uma lista das
obras dos CEUs que estavam previstos para serem concluídos
ainda durante esse mandato e que a priorização depende muito
mais de critérios técnicos do que de critérios políticos.
O munícipe Paulo, membro do CONSEG, opinou sobre onde
seria a melhor localização do CEU Cidade Ademar (na “Chacrinha” porque está mais próximo do BDS) e opinou sobre os padrões e modelos de CEUs que temos hoje na cidade, declarando
que o ideal para o CEU Cidade Ademar seria seguir o modelo
implantado no CEU Alvarenga.
O munícipe Osvaldir também fez considerações sobre a
proposta de construção do CEU Cidade Ademar, declarando, em
oposição ao que foi afirmado pelo subprefeito, que “o recurso
destinado à obra não havia sido retirado do orçamento por conta da pandemia, mas sim para pagamento de despesas judiciais
em 24 de janeiro quando não tínhamos ainda nenhum quadro
de pandemia”. Ressaltou a importância do governo local fazer
pressão junto à Secretaria Municipal da Fazenda para que as
prioridades eleitas pelos munícipes sejam respeitadas. Declarou
que o “Clube da Caixa” não parecia ser de propriedade do
governo federal como afirmado, mas sim da associação de
funcionários da CEF e registrou a necessidade da realização
de reserva orçamentária antes da conclusão do processo de
desapropriação. Propôs ainda a formação de uma comissão que
possa ouvir a comunidade sobre o modelo de CEU desejado.
Os munícipes Airton e Cida e o Conselheiro Flavio reafirmaram que a demanda pela construção do CEU Cidade Ademar é
antiga, que já passou por vários mandatos e que, mesmo depois
de tanto tempo, continua na mesma fase do processo. Airton
registrou que essa proposta já foi objeto de abaixo-assinado
que recebeu mais de 10 mil assinaturas e defendeu que, na sua
opinião, essa era a demanda de maior prioridade dentre todas
as apontadas pelos munícipes na primeira fase de audiências
públicas.
As conselheiras Soraia e Mayara chamaram a atenção para
o horário e sugeriram que outras propostas também fossem
objeto de discussão naquele momento.
A Conselheira Mayara relatou ainda a sua experiência de
escuta aos idosos de algumas comunidades da região e defendeu a necessidade da instalação de um Centro de Convivência
do Idoso para que esse público tivesse um espaço para desenvolver atividades no tempo livre. Declarou que essa proposta
tinha sido apresentada por ela, assim como as propostas da
implantação de um Fab Lab e de um novo telecentro na região.
O Conselheiro Amilton sugeriu que fossem priorizadas as
obras de grande impacto, mas expressou a sua preocupação
com a possibilidade do governo municipal desprezar as demandas apresentadas pela comunidade em razão do procedimento
adotado para a priorização de 15 propostas.
A munícipe Renata expressou a mesma preocupação, criticou o procedimento de priorização de propostas para redução
a 5 (cinco) contribuições. Declarou ser improdutivo gastar tanto
esforço e tanto tempo quando na verdade é o governo quem
decide quais propostas saem do papel. Retomou a pauta do
CEU Cidade Ademar, registrando a sua importância para a
região e também apontou a construção de moradias populares
e o aumento nas vagas nas creches como demandas que merecem atenção.
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A Conselheira Mayara compartilhou da preocupação dos
munícipes e registrou a necessidade dos conselhos e da sociedade civil estarem unidos e sempre pressionando a prefeitura,
já que o orçamento no Brasil é autorizativo e o governo pode
sim dispor do dinheiro público como entender melhor durante
a gestão.
Com a palavra, o subprefeito José Rubens propôs que o
foco se voltasse às propostas mais estruturantes e defendeu
que algumas demandas como a do Fab Lab, por exemplo, poderiam ser encaminhadas no cotidiano, na rotina de trabalho,
de forma direta e indireta, via Câmara Municipal ou mesmo via
Subprefeitura.
A munícipe Adriana defendeu as propostas voltadas à saúde, ressaltando principalmente a necessidade de equipamentos
de saúde no distrito da Pedreira e de uma UPA Porte III no
distrito da Cidade Ademar.
O interlocutor Helio então relembrou que a Subprefeitura
teria até o dia 4/07 para apresentar as 15 (quinze) propostas
priorizadas pelo Conselho Participativo. Registrou também a
necessidade de escolha da data da audiência pública no mês
de agosto.
Foram solicitados pelos conselheiros esclarecimentos sobre
quem escolheria as 5 propostas a serem consideradas na fase
de análise de viabilidade. Foi esclarecido que as propostas
referidas seriam escolhidas pela população em votação online.
Foram solicitados esclarecimentos também sobre como
seria e quem faria a análise de viabilidade das propostas.
A conselheira Mayara registrou que tentou entrar em
contato com a SERS para obter mais informações sobre as
próximas fases, bem como sobre o instrumento normativo que
dispunha sobre o procedimento de audiências públicas realizado durante a pandemia, mas que até então não havia obtido
respostas. Declarou que ia continuar buscando essas informações e que, assim que conseguisse, compartilharia com todos.
Concluída a discussão, as propostas foram submetidas a
voto. Cada conselheiro foi instruído a indicar o código das 15
propostas que consideravam como prioritárias.
Depois de alguns instantes, o interlocutor Helio chamou por
ordem alfabética cada um dos conselheiros participativos para
que eles declarassem seus votos. Além da declaração, o registro
foi feito via chat para que os munícipes presentes pudessem
acompanhar.
Concluída a primeira rodada de votos, foram escolhidas
14 (catorze) propostas, de modo que o objeto de uma delas
se repetia na lista, em razão de ter sido apresentada em duas
propostas diferentes, ambas votadas pelos conselheiros.
Abriu-se uma segunda rodada de votos para escolha das
duas propostas faltantes dentre aquelas que haviam recebido
apenas 1 (um) voto.
As 15 (quinze) propostas escolhidas foram:
Código Contribuição
Nº Votos
1359
Construção CEU Cidade Ademar
9
1357
Construção/Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar
7*
1354
Canalização do Piscinão 01 - Córrego do Cordeiro.
7
1368
Várias propostas - Tema: Saúde
7
1378
Várias Propostas – Habitação
5
1363
Instalação de novo telecentro na região da Cidade Ademar/Pedreira
4
1364
Construção/Instalação de um Centro de Convivência do Idoso
4
1346
Implantação de projeto de hortas comunitárias nos terrenos ociosos da região
3
1360
Construção de Moradias Populares
3
1361
UPA Porte III + CAPS Álcool e Drogas III no distrito da Cidade Ademar.
3
1362
Construção/Instalação de um Fab Lab Livre SP na região da Cidade Ademar/Pedreira. 3
1369
Várias propostas - Tema: Saúde - Distrito Pedreira
3
1355
Implantação de Terminal de Ônibus na região da Av. Cupecê, divisa com Diadema. 2
1380
Várias propostas - Tema: Saneamento Básico
1
1385
Várias propostas - Tema: Zeladoria e Melhorias nos Bairros
1
Escolhidas as 15 (quinze) propostas, ficou fixado como encaminhamento para a próxima reunião do dia 03/08 e a pauta
de mudança de dia da semana para a realização da reunião do
Conselho Participativo.
Terminadas as discussões, o coordenador Clovis encerrou
a reunião.

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA CIDADE ADEMAR
Às 19 (dezenove) horas do dia 06 (seis) de julho de 2020
(dois mil e vinte) reuniram-se via Microsoft Teams, os conselheiros participativos eleitos para 2ª (segunda) reunião ordinária
que tinha como pauta a saúde em Cidade Ademar e Pedreira.
A reunião foi gravada pelo interlocutor e transmitida em tempo
real via Facebook.
O coordenador Clóvis Ferreira saudou a todos os conselheiros, representantes de órgãos e entidades, bem como aos munícipes presentes e comunicou a presença da Supervisora Técnica
de Saúde responsável pelas Subprefeituras de Santo Amaro
e da Cidade Ademar, Sra. Mariângela Pacheco Costa, que foi
convidada pelo Conselho Participativo para falar um pouco
sobre os dados da pandemia em Cidade Ademar e Pedreira e
para responder a algumas dúvidas relativas às demandas e aos
serviços e equipamentos de saúde da região.
Antes da leitura da ata da última reunião, o munícipe
Osvaldir sugeriu que, antes de tudo, fosse feita uma fala sobre
o que é e quais são as funções do Conselho Participativo Municipal, em razão da presença de muito munícipes que participavam da reunião pela primeira vez. O coordenador Clóvis fez
a explicação.
A ata da reunião de 01/07 foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes.
Em seguida, a palavra foi passada à Sra. Mariangela.
A Supervisora Regional iniciou falando um pouco do desafio de supervisionar duas subprefeituras que atendem a
regiões tão diferentes – Cidade Ademar e Santo Amaro. Depois
falou um pouco sobre como os dados relativos à pandemia
de Covid-19 têm sido divulgados pela Prefeitura, registrando
a divulgação, no portal eletrônico, de boletins diários com os
números de casos e óbitos na cidade.
Registrou ainda a redução de casos na região e uma tendência de queda reparada. Apresentou dados de 24/06: desde o
início da pandemia até a data citada, em Cidade Ademar teriam
ocorrido 244 óbitos e na Pedreira, 101 mortes em decorrência
da infecção pelo vírus.
Falou também sobre a estratégia adotada pela Secretaria
Municipal de Saúde de manter contato por telefone com as
pessoas que procuraram unidades de saúde apresentando
sintomas respiratórios para monitoramento por 14 dias, com a
intenção de verificar o agravamento ou não sintomas. Segundo
a supervisora, até então tinham sido registrados 15265 casos
em Santo Amaro e Cidade Ademar e desses, 7939 pacientes
estariam ou já teriam sido monitorados.
Mariângela relatou a dificuldade de obtenção de dados
exatos sobre os casos existentes na região, visto que muitas
deixavam de procurar as UBS e eram atendidas por unidades
particulares, mantidas por convênios e, nesses casos, as informações eram recebidas pela secretaria de saúde depois, o que
dificultava a atualização em tempo real do banco de dados.
Em seguida, a supervisora abriu para perguntas
O munícipe Eduardo Montecino deu seu depoimento sobre
como ele tem encarado a adoção dos procedimentos citados na
UBS Vila Arriete e referiu-se sobre sorteio de endereço feito pela
Secretaria Municipal de Saúde para realização de exame de
sangue para verificação do contato com o vírus.
A Supervisora Mariângela então explicou que as unidades
de saúde estavam se mobilizando para fazer o cadastro de
toda população no e-SUS e, assim, qualificar melhor o sorteio
referido pelo munícipe. A supervisora se comprometeu ainda
a disponibilizar ao Conselho Participativo informações e dados
sobre o que ela não soubesse responder naquele momento.
O munícipe Airton Goes relatou a necessidade de ter os dados regionalizados, por distrito e declarou que os movimentos
de saúde da região estariam cobrando a Prefeitura para que
fossem divulgados os dados da região com mais frequência.

Segundo ele tais dados sobre os óbitos em cada região estariam sendo divulgados a cada 15 dias, o que não seria razoável
em uma pandemia. Registrou que Cidade Ademar, à época, era
o 7º distrito da cidade com maior número de óbitos e se os
dados fossem divulgados com mais frequência, isso facilitaria
o trabalho de prevenção com a população e cumpriria com o
dever de transparência.
O munícipe Osvaldir agradeceu a disponibilidade e atenção
da supervisora que, nas palavras dele, sempre é muito solícita.
Em seguida, pediu à supervisora que repetisse qual o procedimento a ser seguido quando uma pessoa apresenta algum dos
sintomas do Covid-19.
Respondendo ao munícipe Airton, a supervisora Mariângela declarou que a Prefeitura divulga os boletins conforme
o banco de dados é atualizado. Registrou a dificuldade de se
identificar com precisão e de forma ágil a ocorrência de morte
por Covid-19. Declarou ainda que a secretaria tem trabalhado
bastante para a observância das medidas de prevenção, que
as equipes estavam indo para a rua conscientizar as pessoas,
fazendo inclusive um trabalho conjunto com outros órgãos. Já
sobre a pergunta do munícipe Osvaldir, Mariângela disse que
o procedimento, ao identificar os sintomas, seria se dirigir a
uma UPA ou UBS para ser atendida e caso seja identificada a
ocorrência de sintomas respiratórios, a pessoa passaria a ser
monitorada.
A conselheira suplente Mariana perguntou como o Conselho Participativo Municipal poderia contribuir com a orientação
da população do ponto de vista mais prático. Relatou ainda ter
notado inúmeros bares abertos no bairro do Jardim Miriam,
com pessoas aglomerando e questionou o que a subprefeitura
estava fazendo para verificar essas ocorrências.
A supervisora Mariângela declarou que, nesse caso, o
interlocutor Helio era a melhor pessoa para responder, pois
os bares não eram para estar abertos nessa fase do plano de
flexibilização.
O conselheiro Flavio apontou o aparente esquecimento
da população sobre os cuidados necessários à prevenção da
dengue e registrou o quanto isso era preocupante. Registrou
ainda a sua preocupação com o retorno às aulas e perguntou
à supervisora se ela achava que as escolas estariam preparadas
para lidar com a pandemia.
O munícipe João Magalhães perguntou se a supervisora
teria dados sobre o percentual de ocupação dos leitos dos
hospitais que atendiam a cidade Ademar, como o Hospital
Geral de Pedreira e o Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro
de Saboya.
Mariângela concordou com a afirmação de que os cuidados
para a prevenção contra a dengue não poderiam ser esquecidos. Explicou também como as unidades de saúde estavam
se organizando para lidar com a pandemia, registrando a
existência e a importância de planos operativos guiando as
ações. Sobre a taxa de ocupação dos leitos de UTI, declarou não
ser algo digno de preocupação, já que diante da necessidade
de utilização de um leito dessa espécie, as unidades de saúde
registravam seus pedidos no Sistema CROS e hospital da cidade
mais próximo que tivesse a vaga disponível a disponibilizava.
Declarou que esse procedimento estava dando certo e funcionava com agilidade, mas que o Hospital Geral de Pedreira, por
exemplo, estava com quase 100% dos leitos ocupados nesse
período.
O munícipe Pedro Vieira questionou por que a Prefeitura
Municipal estava se recusando a divulgar os dados por região
se tem acesso a essa contagem diariamente para a divulgação
dos boletins, tanto da secretaria municipal de saúde quando da
secretaria estadual e registrou que havia gente achando que
não existia mais risco de infecção.
O conselheiro Luiz Claudio questionou como o governo
municipal estava se organizando para realizar a fiscalização de
bares que já estavam abertos e funcionando normalmente na
região e do uso obrigatória da máscara, já que o efetivo das
subprefeituras parecia não ser suficiente para isso.
A supervisora Mariangela declarou que se eximiria se
responder sobre questões de fiscalização e que não era verdade
que a Prefeitura se recusava a divulgar os dados. Reiterou a
realização da publicação dos boletins diariamente.
Conselheiros presentes:
Clovis Rodrigues Ferreira (coordenador), Alfonso Rodrigues
Gonzáles, Amilton Chaves Mineiro, Fátima Braz da Silva Lima
Santos, Flavio Veloso Rocha, Luiz Claudio dos Santos, Ricardo
Vicente de Oliveira, Mayara Oliveira Torres da Silva, Soraia Barbosa de Carvalho e Valdice Ferreira dos Santos
Representantes do governo municipal:
Interlocutor e Coordenador de Governo Local, José Hélio
Aragão dos Santos e Supervisora Técnica de Saúde Santo Amaro/ Cidade Ademar, Mariângela Pacheco Costa
Conselheiros ausentes: Solange Viana de Oliveira (Secretaria), Itana dos Santos Reis, Maria Jose da Silva, Aluizio
Roberto Jordão e Valdir Antonio Pereira.
Representantes de entidades e munícipes presentes:
Mariana Gomes Mendes – Conselheira Participativa Suplente;
Adriana Matos Pereira Conselheira da Supervisão de Saúde
Cidade Ademar - Segmento Usuário e Coordenadora Fórum
Regional de Saúde – Sul;
Izilda da Silva Pedro Ferreira – Conselheira Gestora da UBS
Jd. São Carlos;
Maria de Fátima Alves Marta – Conselheira de Saúde –
Segmento Usuário Eduardo Montecino - Conselheiro da SACA
e UBS V. ARRIETE
Osvaldir Freitas - Presidente da CECASUL - Centro Cidadania e Ação Social Sul;
Maria das Dores Guedes – membro da CECASUL;
Claudia de Sousa Brito - membro da CECASUL;
Clair Helena Peixoto Oliveira dos Santos - membro da
CECASUL;
João Batista Magalhães - Professor das Emefs Sampaio
Doria e Carlos Augusto;
Airton Goes, do Fórum Social da Cidade Ademar e Pedreira
e do grupo Periferia Reflexiva;
Geraldo Henrique - CT Pedreira;
Paulo Roberto Silva Santos - Presidente do CONSEG Cidade
Ademar;
Armando Ferraz - Alvarenga TV
Pedro Vieira - Alvarenga TV
Renato Mendes
Shirley Rajão Palmiro
Terminadas as discussões, o coordenador Clovis encerrou
a reunião.

3A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA CIDADE
ADEMAR
Conselheiros presentes:
Clovis Rodrigues Ferreira (coordenador), Alfonso Rodrigues
Gonzáles, Aluizio Roberto Jordão, Amilton Chaves Mineiro, Fátima Braz da Silva Lima Santos, Flavio Veloso Rocha, Itana dos
Santos Reis, Luiz Claudio dos Santos, Maria José da Silva, Mayara Oliveira Torres da Silva, Ricardo Vicente de Oliveira, Solange
Viana de Oliveira (Secretária), Soraia Barbosa de Carvalho,
Valdice Ferreira dos Santos e Valdir Antonio Pereira.
Representantes do governo municipal:
Interlocutor e Coordenador de Governo Local José Hélio
Aragão dos Santos.
Representantes de entidades e munícipes presentes:
Paulo – Representante do CONSEG
Às 19 (dezenove) horas do dia 27 (vinte e sete) de julho de
2020 (dois mil e vinte) reuniram-se em caráter extraordinário,
via Microsoft Teams, os conselheiros participativos eleitos para
reunião de trabalho que tinha como pauta a votação para os
cargos de coordenador e secretário para o 2o semestre do
exercício de 2020.

sábado, 5 de setembro de 2020
O coordenador saudou a todos os conselheiros e iniciou
a votação.
De forma unânime, todos os conselheiros presentes concordaram com a permanência do conselheiro Clovis Rodrigues
Ferreira na função de coordenador.
Após os esclarecimentos prestados pela conselheira Solange Viana de Oliveira, justificando sua ausência nas últimas
reuniões e declarando o seu desejo de deixar o cargo de secretária, iniciou-se a votação para o cargo de secretária, tendo sido
eleitas, por unanimidade, as conselheiras Mayara Oliveira Torres
da Silva para o função de 1a (primeira) secretária e Soraia
Barbosa de Carvalho para o cargo de 2ª (segunda) secretária,
respectivamente.
Terminada a votação, o coordenador Clovis encerrou a
reunião.

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
DESPACHOS: LISTA 702
SUBPREFEITURA DA CIDADE ADEMAR
ENDERECO: AVENIDA YERVANT KISSAKIAN, 416
A vista do contido no 6034.2020/0001262-0 - JOSE DE
RIBAMAR FEITOSA XIMENES - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos termos
Decreto nº 58.831/2019..

ERMELINO MATARAZZO
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
DESPACHOS: LISTA 702
SUBPREFEITURA DE ERMELINO MATARAZZO
ENDERECO: AV. SÃO MIGUEL, 5550
A vista do contido no 6036.2020/0001310-4 - ISA LORENA
CENTURION PEREZ - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto
nº 58.831/2019..6036.2020/0001259-0 - Multas: cancelamento
Despacho indeferido
Interessados: Orlando Mendonça
DESPACHO: INDEFERIDO: Mantenha-se o Auto de Multa
nr. 28-019.665-2, com base no Art. 023 e 083 da Lei 16.642/17,
conforme manifestação do Agente vistor em SEI 032824647.
Publique-se.
A seguir, encaminhar a UNAI para as demais providências.
6048.2020/0002662-7 - Multas: defesa
Despacho indeferido
Interessados: Aracy Barbosa
DESPACHO:
1-INDEFERIDO: Mantenha-se o Auto de Multa nr. 28019.664-4, com base no Art. 023 e 083 da Lei 16.642/17, conforme manifestação do Agente vistor em SEI032822446
2- Publique-se.
3- A seguir, encaminhar a UNAI para as demais providências.
6036.2020/0001311-2 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LOTERICA M & M TOMAZINI LTDA. CNPJ
4869869000128 teve sua licença deferida.
6036.2020/0001070-9 - Multas: cancelamento
Despacho indeferido
Interessada: Cristina Marcia da Silva
INDEFERIDO: Mantenha-se o AM 28-018.032-2, Lavrado
nos termos da Lei 14.223/06 art. 013 parágrafo 8 art. 039
6048.2020/0002251-6 - Multas: defesa
Despacho indeferido
Interessados: ENEL - ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
INDEFERIDO: Mantenha-se o AM 28-015.904-8, Lavrado
nos termos da Lei 15.442/11 art. 001 e art. 011.
6031.2020/0002332-3 - Multas: recurso
Despacho indeferido
Interessados: Rosemeire Solange Soares Wey
INDEFERIDO: Mantenha-se o AM 28-018.917-6, Lavrado
nos termos da Lei 13.756/04 art. 001 art. 014.

FREGUESIA-BRASILÂNDIA
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
DESPACHOS: LISTA 702
SUBPREFEITURA DA FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA
ENDERECO: AV. JOÃO MARCELINO BRANCO, 95
6037.2020/0001554-4 - Multas: recurso
DESPACHO CANCELAMENTO
INTERESSADOS: MARIA APARECIDA DE SOUZA
DESPACHO: Por determinação do Supervisor de Fiscalização, SEI nº 032815517, fica cancelado o despacho publicado
no DOC de 20/08/2020 página 03 devido ao fato de existir
divergência entre o número da multa recursada na inicial e o
número de multa que foi apontada para despacho e publicação,
conforme foi observado pelo Sr. Chefe da UNAI em 032388260.
6037.2020/0001630-3 - Multas: recurso
DESPACHO INDEFERIDO
INTERESSADOS: JOSÉ ADAUTO FERREIRA DA SILVA
DESPACHO:
1) Indeferido.
2) Mantenha-se o AM 02-224.761-1 face a inexistência de
elementos que maculem o ato administrativo.
3) Publique-se.
4) Envie-se à UNAI para atualização dos assentamentos
municipais. Conformne manifestação do agente vistor - SEI nº
032814554 e do supervisor de fiscalização SEI nº 032857182.
6033.2020/0001600-0 - Multas: defesa
DESPACHO INDEFERIDO
INTERESSADO: PÃES E DOCES DOCE MÁGICA LTDA
DESPACHO:
1) Indeferido.
2) Mantenha-se o AM 02-224.197-3 face a inexistência de
elementos que maculem o ato administrativo.
3) Publique-se.
4) Envie-se à UNAI para atualização dos assentamentos
municipais. Conforme manifestação do agente vistor SEI nº
032814359 e do supervisor de fiscalização SEI Nº 032857085.

GUAIANASES
GABINETE DO SUBPREFEITO
DESPACHO DEFERIDO
PROCESSO SEI Nº :6038.2020/0001386-5
INTERESSADO: EDSON FRANCISCO DA CRUZ
Assunto: Devolução de Bens Apreendidos
DESPACHO:
1.À vista da manifestação de CPDU no encaminhamento
(032569460), de CAF na informação (032795651) e Informação
da Assessoria Jurídica desta Subprefeitura (032827891), e no
uso das atribuições a mim conferidas pela Lei 13.399/2002,
AUTORIZO, a devolução dos Bens Apreendidos conforme Requerimento (031796348);

