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do diversos acidentes e informou sobre a as inscrições abertas 
para o CADES.O Jean pediu a palavra e se apresentou como 
Conselheiro da Câmara Temática da Bicicleta da Cidade do 
Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e gostaria de in-
formar que todos os estudos técnicos de demandas e de impac-
to estão todos disponíveis no Site da CET é só digitar , bicicleta 
Cet no google será possível obter esclarecimentos , de todo o 
planejamento ciclo viário até 2028 ,todos os estudos técnicos 
todas as compilações dos Workshop participativo e das audiên-
cias se colocou a disposição para alguma dúvida sobre o assun-
to, esclarecer que especificamente no Parque São Rafael ,vou 
analisado a largura do viário , uma via que tem 15 metros de 
largura e comportava na instalação, o número de acidentes ,a 
qualidade do pavimento além de ter sido incluso no asfalto 
novo ,trecho que pertence ao eixo da Baronesa , que é a Rua 
Paulo Nunes Felix e a Miguel Otoka Boche e mais alguns outros 
critérios ,mas todos estão especificados no Site da Cet .Sr Jeser-
son questionou se a Conselheira Viviane está no momento da 
reunião, mas a mesma se manifestou que sim estava presente e 
o Jeferson solicitou a lista de presenta desta reunião. Pela or-
dem a palavra está com o Sr.Cursino , que questionou que des-
de abril aguarda a presença de um representante da ILUME, 
pois a comunidade cobra dos lideres comunitários uma devolu-
tiva ,temos vários ofícios com a Sra.Carmen, alguns ofícios da 
mesma rua , a ILUME vem faz uma parte e outra não faz ,outro 
problema grave aqui na região é a Av. Jacu Pêssego do Viaduto 
Iguatemi até Divida se Mauá 95 por cento está no escuro, con-
vidou aos presentes para participarem da reunião referente a 
Saúde nesta quinta feira das 14h00 às 17h00. Sr.Carlos Rocha 
citou que não tem nada pessoal com o Subprefeito, e enquanto 
o mesmo estiver no cargo de Subprefeito tem que responder os 
ofícios .Sr. Karl realizou as considerações finais e informou que 
amanhã vai ligar para a Carmen para entender melhor das de-
mandas citadas.

22h00min: A Coordenadora Claudia agradece a presença 
de todos e encerra a reunião

 SÃO MIGUEL
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 937
SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA
ENDERECO: RUA DONA ANA FLORA PINHEIRO DE SOUZA, 

76
6043.2021/0001509-3 - Multas: cancelamento
Despacho prejudicado
Interessados: CLARO S/A - CNPJ 40.432.544/0001-47 
Diante das informações contidas no presente, em especial 

a manifestação da Coordenadoria de Planejamento e Desen-
volvimento Urbano - CPDU, o presente pedido está prejudicado, 
tendo em vista o encerramento das instâncias de recurso.

6033.2021/0001545-5 - Multas: cancelamento
Despacho prejudicado
Interessados: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CNPJ/MF 

n.º 04.052.108/0001-89
Diante das informações contidas no presente, em especial 

a manifestação da Coordenadoria de Planejamento e Desen-
volvimento Urbano - CPDU, o presente pedido está prejudicado, 
tendo em vista o encerramento das instâncias de recurso.

6055.2021/0001881-0 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa GEIZA DE LOURDES MATTOS CASA DE REPOU-

SO CNPJ 34231953000182 teve sua licença deferida.
6055.2021/0001882-9 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa GEIZA DE LOURDES MATTOS CASA DE REPOU-

SO CNPJ 34231953000182 teve sua licença deferida.

 SÉ
 GABINETE DO SUBPREFEITO  SISTEMA MUNI-

CIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: 
LISTA 2021-2-146

SUBPREFEITURA SEPREFEITURA REGIONAL SE
ENDERECO: RUA ALVARES PENTEADO, 49 / 53
2016-0.241.383-1 MARCOS GUSMAO MATHEUS
INDEFERIDO
INDEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 11.228/92 REGULAMEN-

TADA PELO DECRETO 32.329/92.
2019-0.042.530-7 WALTER LIMA DAMASCENO
DEFERIDO
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16.642/17 REGULAMENTA-

DA PELO DECRETO 57.776/17.
2020-0.012.246-5 GAMALIEL CAMILO TIBIRICA
DEFERIDO
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16.642/17 REGULAMENTA-

DA PELO DECRETO 57.776/17.
2020-0.014.389-6 ONE PENAFORTE MENDES EMPRE-

ENDIMENTO IMOBILIARIO SP
DEFERIDO
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16.642/17 REGULAMENTA-

DA PELO DECRETO 57.776/17.

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 937
SUBPREFEITURA DA SÉ
ENDERECO: RUA ÁLVARES PENTEADO, 49
A vista do contido no 6056.2021/0007190-3 - RAIMUNDO 

CUSTODIO LOPES - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO 
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto 
nº 58.831/2019..A vista do contido no 6056.2021/0007191-
1 - LI SHUYI - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para 
Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 
58.831/2019..A vista do contido no 6056.2021/0007192-
0 - FRANCISCA DA SILVA MENEZES - DEFIRO A PORTARIA 
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços 
nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do contido no 
6056.2021/0007193-8 - JUREMA NONATO LEAO - DEFIRO 
A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação 
de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do 
contido no 6056.2021/0007194-6 - ISMAEL SOARES ALENCAR 
- DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e 
Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A 
vista do contido no 6056.2021/0007195-4 - LUZIA DE SAN-
TANA SANTOS DOS SANTOS - DEFIRO A PORTARIA DE AU-
TORIZAÇÃO para Comércio Porta a Porta nos termos Decreto 
nº 58.831/2019..A vista do contido no 6056.2021/0007196-2 
- BRUNA KELLY ALVES DE LIRA 46291108879 - DEFIRO A 
PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de 
Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do contido 
no 6056.2021/0007197-0 - ODAIR ALVES DA SILVA - DEFIRO 
A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação 
de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do 
contido no 6056.2021/0007198-9 - MARIA GORETE PEREIRA 
MASCARENHAS - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO 
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto 
nº 58.831/2019..A vista do contido no 6056.2021/0007199-
7 - LUAN ROBERTO MONTEIRO 37747820836 - DEFIRO A 
PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de 
Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do contido 
no 6056.2021/0007200-4 - CLIMERIA BASTOS ALVES - DEFIRO 

deixou uma nota de repudio , com o ato que aconteceu na 
Av.Baronesa de Muritiba, referente a um Sr. que foi forçado a 
sair do local de maneira brusca. questiona o Sr.Roberto Bernal, 
sobre qual o critério de recapeamento as Ruas’’).A Sra Carmem, 
gostaria que o CPM, solicite esclarecimento ,quanto a ausência 
de um representante da ILUME nesta reunião e em outras que 
foram realizada, segunda demanda solicita ao Sr. Manoel , re-
presentante da CET ,para realizar uma fiscalização na Av. Ro-
dolfo Pirani e Morro das Pedras representante da CET ,informa 
ao Sr. Karl da SPTRANS, que possui protocolos referente a ponto 
de ônibus e totens do Rua do Morro das Pedras e a na época a 
resposta foi que no momento não tinha disponibilidade ,por fa-
vor estamos há dois anos aguardando o retorno, referente a 
Saúde ,reintera as solicitações feitas pelas conselheiras com re-
lação aos problemas da saúde isso é fato, notório e publico no 
qual também tais fatos foram publicado nas páginas do Jornal 
de São Mateus, em reunião com o Sr. Emanuel da Supervisão da 
Saúde ,a orientação foi que deve se procurar os gerentes das 
UBS ou aos seus conselheiros locais, por isso abriu vários E SIC , 
para solicitar esclarecimento quem são os conselheiros das UBS, 
citou que é competência da Fundação ABC oferecer condições 
dignas nas UBS e isso não acontecendo vamos abrir E SIC, citou 
da importância de participar das reuniões mensais e da reunião 
no dia 01/07/2021 as 14h00 . Sr. Carlos Rocha ,justificou ausên-
cia do Sr. Emanuel ,informando que o mesmo se encontra em 
reunião referente a campanha da vacinação, citou que faz um 
repudio referente a fala do ex Coordenador Jean Carlos, quanto 
as faltas de duas conselheiras já citadas acima e de alguns fa-
tos já que foram citados na fala da Conselheira Viviane além de 
algumas falas citadas pelo ex Coordenador em watzap, os fatos 
foram encaminhados, como omissão, negligência ,imprudência 
e pericia o mesmo deverá responder pois o mesmo era Coorde-
nador deste Conselho no período dos fatos e por se tratar de 
uma fala de noticia crime , onde citou o fato que se trata tam-
bém de dinheiro publico , foi realizado um encaminhamento o 
ao MP para responder um processo criminal e por se trata de 
dinheiro público também foi enviado ao Promotor do Patrimô-
nio Público e Social da Capital e investigado pelo corregedoria 
do município e pela ouvidoria também e até o mês que vem vai 
me produzir , já citando o inquérito policial onde o Subprefeito 
foi investigado e o Douglas foi citado para participar e outras 
pessoas também e no próximo mês provavelmente haverá uma 
audiência para ambos se defenderem em juízo e em relação da 
duas conselheiras citadas ,toda e qualquer tipo de condenação 
para algum conselheiro, deverá ser feito por meio formal, pois 
essa reunião deverá ser publicada em diário oficial e deve ser 
feito o chamamento publico e Roberto Bernal na condição de 
Subprefeito em quanto for tem que participar das reuniões , ele 
tem que responder as pessoas que lhe questionarem.Com a pa-
lavra a Sra.Vanessa registou a sua reclamação na parte da saú-
de também, pois a maioria das UBS estão sem médicos e os 
atendimentos que estão acontecendo são péssimos e hoje pre-
senciou o seguinte fato , que tem pessoas indo se vacinar em 
locais que não estão cheio e nem com aglomeração e os aten-
dentes estão pedindo para voltar e ficou se entender, pois mes-
mo que tenha fila é para a pessoa ser vacina conforme está 
disponibilizado a vacina e registra a indignação das atitudes 
das atendentes em fazer pouco caso dos munícipes. Devidos 
estes fatos ocorrido em algumas UBS estamos orientando os 
usuários a registarem a sua reclamação , pois tem vacina para 
todos e a gente tem que ser vacinada nem tem que falar para 
voltar a tarde que esta cheio ,eles tem que dar o jeito deles e 
nem fila tinha , ficou indignada pois na hora que foi embora 
observou passou por mais duas pelo Jardim Santo André e uma 
outra que fica perto de São Mateus mesmo tinha fila e onde eu 
estava não tinha fila. Sra.Rosangela, liderança comunitária do 
São Francisco, reclama dos desrespeito por parte da equipe da 
Saúde, pois atuo no Núcleo E do São Francisco global, onde 940 
domicílios sem contar com a ocupações as novas ocupações, 
aconteceu uma reunião na UBS com o gerente para informar a 
situação que estava acontecendo e fiquei aguardando e não 
tive resposta desta reunião ,tive outra reunião com o Sr.Ema-
nuel , solicitou para eu encaminhar um lista das pessoas que 
estavam sem visitas, entreguei em mão a lista com mais de 10 
nomes depois virou motivo de investigação pela própria UBS, 
pois a enfermeira colocou os agentes para curar nas casas , 
quem tinha assinado aquela abaixo assinado, e as pessoas que 
estavam precisando de visitas não foram atendidas, solicitou a 
Subprefeitura de São Mateus, na pessoa do Subprefeito Roberto 
Bernal ,verificar a possibilidade de um terreno próximo ao Pré-
dios na Rua Flores da Primavera, seja revitalizado com equipa-
mentos de ginástica e brinquedos para as crianças. Sr.Anderson 
(Morador Rodolfo Pirani ) presidente da Associação ACEM, rela-
tou que está aguardando o retorno da Subprefeitura ,pois no 
momento que a Associação estava ocupando o espaço do CDC 
União do Parque São Rafael, tinha várias atividades de utilidade 
publica população e foi acionada a GCM que praticamente ex-
pulsaram a gente de lá, fomos informados na reunião passada 
pelo representante da Subprefeitura, que tínhamos que se re-
portar os problemas para a SEME, fomos até lá no dia 
24/05/2021 e levamos toda a documentação conversamos com 
o Sr.Carlos, responsável jurídico pelas documentações do CDC 
ele nos informaram que essa ação foi voluntária por parte da 
Subprefeitura Regional e que a Secretaria de Esportes não de-
terminou coisa nenhuma e a SEME esta aguardando a manifes-
tação da Subprefeitura a situação da regularização do CDC. Já 
sebe que na verdade foi bloqueado o processo regulatório ,por-
que políticos da região , que atuam politicamente no espaço , 
tem interesse que colocar entidades ligadas a ele, o que nos 
queremos democraticamente que Conselho Participativo, nos 
ajude a cobrar da SEME e da Subprefeitura um processo de re-
gularização democrática, pois o que esta acontecendo ai é im-
parcialidade , estão indicando qual entidade vai assumir lá e o 
espaço é publico é concessão e as entidades que tem as docu-
mentação em concordância com a lei , que é caso da nossa e 
outras também estejam com a documentação em dias podem 
dentro do Decreto da Lei , também podem solicitar administra-
ção do espaço através de lei ,por assembleia constitutiva e a 
SEME e a Subprefeitura através da Supervisão de Esportes não 
podem se meter no meio da eleição ,não pode indicar entidade 
que vai assumir, existiu sim lá trás algumas questões referente 
aos documentos da entidade que bloqueou o avanço do proces-
so documental, só que até nisso a Secretaria foi omissa ,porque 
ela tinha como prorrogativa de Decreto nomear cinco diretores 
provisórios para que estes diretores ficassem administrando o 
CDC até uma nova convocação para entidades participarem da 
Assembleia, só que a Secretária de Esportes até hoje não fez a 
convocação das entidades em Diário Oficial ,não aceitamos que 
permaneça a entidade ligada a cunho politico e deixando as 
outras entidades de fora, pois o CDC esta fechado o mês passa-
do entregamos 500 cestas básicas na rua por falta de espaço. 
Temos uma Comissão de Moradores que já protocolamos essa 
situação no MP. Gostaríamos que o Conselho Participativo, rea-
lizasse uma reunião Live ,com os órgãos públicos e a comissão 
de moradores do Parque São Rafael, para esclarecerem essa si-
tuação. E gostaríamos que ficasse registrado que ambos os ór-
gãos já citados um empurra a situação para o outro e ninguém 
dá um retorno. Jeferson morador dor do Parque São Rafael ,fez 
duas solicitações, uma referente a saúde ,pois a UBS do Santa 
Barbara está realizando agendamento de consulta e a UBS do 
Parque São Rafael não está agendando, foi aberto um SEI ,mas 
no momento está congelado ,aguardo a resposta, outra ques-
tão sobre a participação das duas conselheiras já citadas nesta 
reunião ,consta uma reclamação em MP referente as faltas das 
mesmas as atas publicadas em DOC foram anexadas aos docu-
mentos e possivelmente ambas irão receber essa convocação 
do MP, em meu nome e do meu advogado Eduardo Oliveira. 
Sr.Douglas ,questionou o Sr.Manoel da Cel, referente aos estu-
dos técnicos da implantação da Ciclo via , pois esta acontecen-

sessoria Comunitária da SPTrans), o Sr. Emanuel da Supervisão 
da Saúde enviou uma justificativa que estava na Campanha 
da Vacina não foi possível comparecer, O Sr. Edson justificou a 
ausência do Subprefeito, informando que o mesmo estava em 
outro compromisso em reunião com os Subprefeitos.

20h10min – Informar a troca do interlocutor. A Coorde-
nadora Claudia passa a palavra para o Sr. Edi o qual informou 
que está assumindo o cargo de Supervisor de Cultura e retorna 
ao Conselho Participativo como interlocutor, informou que tem 
uma assunto que não está em pauta, mas que na próxima 
reunião será apresentado o Calendário do próximo semestre 
e que o Sr.Celso vai continuar apoiando o Conselho no que for 
possível na Assessoria de Imprensa da Subprefeitura

20h15min: Referente às compras das camisetas perso-
nalizadas, o setor do CAF, confirmou que é possível realizar a 
compra e no momento está em análise.

20h30min: A Coordenadora passou a palavra ao Conselhei-
ro Sr. Gil, fazer uma explanação sobre o PLOA 2021 e citou a 
importância da comunidade em analisar as propostas e vota-
rem em 05 propostas para nossa região. Informou que conse-
guiu realizar reunião com a sua comunidade para entender que 
o PLOA é um projeto para o Cidadão se dedicar e votarem em 
propostas para os Três Distritos e que a data se encerramento 
será dia 11/07/2021.

20h40min: O Conselheiro Ademilson, conhecido como Baia, 
informou aos presentes que assumiu a vaga de Conselheiro 
Municipal de Politica Urbana-(CMPU),agradeceu aos conselhei-
ros que deram o voto de confiança, hoje está como titular e a 
Suplente é a Cida de Cidade Tiradentes, estamos representando 
o Leste 2, com 06 Subprefeituras, para desenvolver projetos. 
Referente às compras das camisetas o setor do CAF, confirmou 
que é possível realizar a compra e no momento está em análise. 
A Coordenadora Claudia informou que no dia 13/07/2021, ha-
verá reunião para Coordenador, Vice Coordenador,1ª Secretária 
e 2ª Secretária e que em breve serão publicadas as datas das 
próximas reuniões. Em seguida abriu a palavra aos Conselhei-
ros. A Conselheira Marlene pediu a palavra e solicitou a visita 
do Sr. Manoel representante da Cet, para realizar um visita 
no bairro Jardim Colonial, pois entre as Rua Paulo Laurindo e 
André de Almeida, estão transitando caminhões enormes e pró-
ximo as casas tem um Córrego. O Sr. Manoel anotou o contato 
da Marlene. O Sr. Manoel informou a Coordenadora Claudia, 
que possui três devolutivas deste Conselho. A Conselheira Lili 
pediu a palavra, solicitou que o CPM realizasse um agendamen-
to com o Supervisor da Saúde, o Sr. Emanuel, pois a situação 
em alguns postos de Saúde está péssima e nós precisamos do 
auxílio dele, pois estamos sem médicos em alguns postos sem 
médicos até na linha vermelha, e a mesma teve a oportunidade 
de visitar algumas UBSs, como a UBS do Parque São Rafael, 
Rio Claro e UBS Colorado e deixou o restante do meu tempo 
para os munícipes. A Conselheira Fátima pediu a palavra, uma 
vez que o Sr.Manoel informou que tem algumas devolutivas, 
gostaria de saber se entre estas devolutivas esta o Projeto Rota 
Segura. das Escolas, do Distrito São Rafael e Distrito Iguatemi. 
A Conselheira Viviane relatou que no que se referente a fala do 
ex- Coordenador Jean, quando o ele cita sobre as faltas dela 
como Conselheira, a mesma contesta, porque não estava pre-
sente nas reuniões, alguns dias por motivos pessoais e outros 
dias por não quer estar mesmo, depois que aconteceu com ela 
após a eleição. E informou que em momento algum deixou de 
presta serviço como Conselheira Participativa Municipal, estes 
dois meses que ela não compareceu, não foi um ano como foi 
citado no grupo, informou que não teve a presença em reunião, 
pois não teve lista de reunião para a mesma assinar, mas as 
ações como Conselheira ,permaneceram em pé ,continua tra-
balhado, continua em contato com a Subprefeitura e continua 
em contato com alguns Conselheiros que é cabível ter e se teve 
alguma reunião que deixou de comparecer ; foi por falta infor-
mação, pois não participa de grupo de WhatsApp e pediu para 
ser comunicada no celular particular e isso não foi feito, então 
se infligiu alguma lei deveria ser cobrada no momento ,deveria 
ter sida excluída , assim como muitos outros Conselheiros no 
decorrer deste mandato também tiveram falhas, pelos motivos 
informados acredito ter o direito de participar, pois nunca 
deixei de agir como conselheira. Seguindo a pauta informou as 
seguintes demandas ao Sr.Manoel l da Cet ,que os problemas 
com semáforos , começam no Jardim Marilu, Palanque e alguns 
bairros fazem divisas com a Cidade Tiradentes , os problemas 
não são furtos de cabos e sim manutenção mesmo, pois é só 
chover que os semáforos param, deixar com sugestão de se re-
alizar um plano de ação próximo aos semáforos digitais de São 
Caetano do Sul Quanto ao Jardim Marilu ,iniciaram o trabalho 
de sinalização e não deram continuidade e da maneira que 
permaneceu está correndo o risco de acontecer sérios acidentes, 
pois agora estão utilizando a Rua como contramão como dupla 
mão, se trata da Av. Do Progresso e outra demanda seria a Pon-
te da Amizade, cuja a qual de terça feira tem uma feira, onde 
tem uma Rotatória causando fluxo causando o impedimento da 
circulação da ambulância, pois na mesma avenida se localiza 
uma UBS. Outra demanda seria para área da Saúde, onde tam-
bém se localiza uma UBS. Informar ao Supervisor da Saúde o Sr. 
Emanuel sobre a demanda é muita gente para poucos funcioná-
rios e pouco espaço na UBS do Bairro do Palanque .E por último 
solicitar que se realizem a limpeza urbana, pois temos alguns 
protocolos registrados no 156,vieram fazer o serviço pela me-
tade, recolhe o mato que a mesma corta, estão alegando que 
a área que estão jogando lixo era uma área particular, mas na 
verdade a área era para ser uma Praça. O Sr. Cursino informou 
a Viviane que na próxima semana vai acontecer a Reunião do 
Pleno da Saúde , onde o Supervisor da Saúde vai estar presente 
das 14hs as 17hrs.A Coordenadora Claudia, informou ao Sr. Ma-
noel da Cet , sobre um problema que temos na Av. Sapopemba 
embaixo do Rodoanel , o farol vive quebrado, inclusive ontem 
aconteceu uma acidente com um ônibus e um caminhão que 
bateram e outra reclamação sobre a sinalização que iniciaram 
no trecho do Jardim Santo a 3ª Divisão ;O Sr. Manoel informou 
quais são os seus limites de área São Mateus, Sapopemba e Vila 
Formosa e se colocou a disposição para realizar as visitas com 
os conselheiros que agendarem .Em seguida passou a palavra a 
Conselheira Aurilene, Vanilde, Baiá, mas ambos deixaram o seu 
tempo aos munícipes, a Conselheira Dina, questiona a zeladoria 
no Terminal São Mateus. A Coordenadora Claudia gostaria de 
informar ao Sr.Karl referente a linha 3069-10.

21h00min: A Coordenadora Claudia ,pela ordem de inscri-
ção passou a palavra aos munícipes, O Sr. Gilvado morador do 
Parque São Rafael está aguardando a devolutiva do CDC União 
do Parque São Rafael , está fazendo falta para a comunidade. O 
Sr.Douglas morador do Parque São Rafael ,solicitação da Alva-
res do Prado ,onde faz aproximadamente uma ano que foi reti-
rado os brinquedos para a manutenção simplesmente estes 
brinquedos não foram instalados novamente nesta Praça. O as-
sessor de imprensa Sr. Celso, recebeu por meio da 1ª Secretária 
a manifestação do Sr.Douglas e no momento tem a seguinte 
devolutiva ,que que recebeu hoje um e mail da Coordenadoria 
de Obras , informando que foi retirado um equipamento lá da 
Praça. Informando que o equipamento não tinha mais condi-
ções de uso .O Sr.Douglas questiona o Sr.Edi , referente a Rua 
Padre Luis de Siqueira , onde tem um equipamento que foi 
construído por verba parlamentar e que a escolha da adminis-
tração do espaço , seria realizado com a participação da socie-
dade e simplesmente não aconteceu isso, aguardo o retorno de 
como foi realizado a escolha deste entidade que está adminis-
trando .Sr. Douglas diz para Viviane entende os relatos dela 
,pois também já foi conselheiro e precisou renunciar o mandato 
e hoje sou simplesmente um cidadão. O Sr. Douglas ,não enten-
de o por quê o Sr.Carlos Rocha ,realizou uma ação no Ministério 
Público, pois na reunião o mesmo só fez uma pergunta ao Sub-
prefeito, questionou a 1ª Secretária sobre a fala que fez em ata. 
Segue na integra referente a fala do Sr. Douglas(“Sr. Douglas 

 SANTANA/TUCURUVI
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 937
SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI
ENDERECO: AV. TUCURUVI, 808
6052.2021/0002616-7 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa JULIANA BUENO SERVICOS ODONTOLOGICOS 

LTDA CNPJ 37153047000103 teve sua licença deferida.
6052.2021/0002619-1 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa AVANTI CURSOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA CNPJ 35964441000198 teve sua licença deferida.
6052.2021/0002614-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa 2R'S COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA 

CNPJ 33377923000116 teve sua licença deferida.

 SANTO AMARO
 GABINETE DA SUBPREFEITA

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2021-2-146

PREFEITURA REGIONALSANTO AMARO
ENDERECO: PRACA FLORIANO PEIXOTO, 54 - 3 ANDAR
2014-0.103.649-6 NUNO ALVARES FERREIRA
INDEFERIDO
NOS TERMOS DO ART. 7 DA LEI N 16.642/17, PELA NAO 

SUBSCRICAO(?ACEITE?) DE UM OU MAIS PROPRIETARIOS, 
POSSUIDORES E/OU PROFISSIONAIS HABILITADOS CADAS-
TRADOS.

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 937
SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO
ENDERECO: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 54
A vista do contido no 6053.2021/0003347-9 - WILLYANE 

DA SILVA JANUARIO - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO 
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 
58.831/2019..

 SÃO MATEUS
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 Ata Reunião Ordinária 29/06/2021- Conselho Partici-
pativo Municipal de São Mateus

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPM/SUB-SM.
O Senhor ROBERTO BERNAL, SUBPREFEITO DE SÃO MA-

TEUS, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, 
comunica e torna pública a Reunião Ordinária do Conselho 
Participativo Municipal de São Mateus, conforme PORTARIA 
Nº 003/PREF/CC/SERS/2020, que dispõe sobre a utilização da 
ferramenta MICROSOFT TEAMS, que prevê reuniões ordinárias 
e extraordinárias de forma remota dos conselhos participativos 
municipais. O link estará disponível para os munícipes no Face-
book: @cpmsaomateus, @subprefeiturasaomateus e WhatsApp 
dos Conselheiros Participativos. Data - 29/06/21- terça-feira, às 
19h 1ª chamada e às 19h39, segunda chamada.

TEAMS.
PAUTA:
19h00min - Primeira chamada;
19h39min - Segunda chamada e abertura;
20h05min - Cumprimentos aos conselheiros – Informar que 

foi divulgado em Diário Oficial a saída do Coordenador Jean, 
e informar o convite do Sr Shell (CET), Sr Emanuel (Saúde), Sr 
Roberto Bernal (Subprefeito de São Mateus), Ilume, SP Trans, 
Segurança Conseg São Rafael e São Mateus.

20h10min – Informar a troca do interlocutor (de Celso 
Freitas para Edson Sebastião Pereira)

20h15min – Camisas personalizadas para conselho.
20h30min - Informações sobre o PLOA 2022
20h40min – informar que o conselheiro Ademilson Ferreira 

da Silva (Baiá) assumiu vaga no Conselho Municipal de Política 
Urbana – CMPU.

21h00min - Fala aberta aos munícipes;
22h00min – Encerramento
19h00min - Primeira chamada, segue a tabela como o 

nome dos conselheiros para apreciação dos presentes e au-
sentes.

19h39min - Segunda chamada, segue a tabela como as in-
formações dos conselheiros presentes e ausentes conselheiros, 
constando. presença e ausência.

Poder Público: Interlocutor Edson Pereira Sebastião e Celso 
Freitas (Assessor de Comunicação e Imprensa)

Tabela de Presença Conselheiros:
Ademilson Ferreira da Silva (Baia) - Presente
Antônio Luiz Lino (Boca) - Ausente
Aureni Ferreira de Jesus Pavam (Lili Pavam) - Presente
Cláudia Aparecida Dalla Valle da Silva - Claudia Valle - 

Presente
Dinaci Ferreira Olean (Dinah Olean) - Presente
Fátima Magalhães de Oliveira (Fátiminha) - Presente
Gildete Ribeiro de Almeida (Gil Ribeiro) - Presente
Israel José dos Santos (Israel) - Ausente
Maria Aurilene Alberto dos Santos (Aurilene Santos) - Pre-

sente
Marlene de Fátima Tofolletti (Marlene Tofolleti) - Presente
Regina Maria da Silva (Regina Veneno) - Ausente
Vanilde Aquino dos Santos (Vanilde Aquino) - Presente
Viviane Xavier Queiroz (Viviane Xavier) - Presente
20h05min - Cumprimentos aos conselheiros e a Sra. Clau-

dia informou aos presentes que está assumindo a reunião como 
Coordenadora, pois e foi publicado em DOC, a carta de renún-
cia do Jean. E o mesmo compareceu em reunião e solicitou a 
palavra, justificando a sua carta de renúncia e apresentou em 
tela um Balaço Geral de algumas devolutivas do 1º Semestre 
do ano de 2021, como a realização de 40 ofícios, 06 reuni-
ões realizadas entre Ordinárias e Extraordinárias, 02 compras 
realizadas, uma de material permanente e outra material de 
consumo , um gravador de voz, onde o equipamento fará parte 
do patrimônio do COM, diversas ações de transparência execu-
tadas, entre elas a publicação da pauta e das atas de reuniões, 
o e- mail do Conselho está no site, novos moldes de textos 
para que aumentassem a participação e a transparência para a 
população e uma E-SIC, que é uma solicitação de transparência 
passiva, ao qual algum munícipe entra em contato com o CPM 
e temos como dar a devolutiva. E para encerrar apresentou em 
tela a contagem de ofícios por interessado. Antes de encerrar 
a sua fala, questionou sobre a presença de duas Conselheiras 
Viviane e Regina, informando que no artigo 28, itens II e III, 
está estabelecido o limite de faltas tanto justificadas quanto 
injustificadas e que cabe ao CPM verificar essa situação. A 
Coordenadora Claudia, solicitou às autoridades presentes que 
se apresentassem. E dos convites realizados pelo CPM, se a 
pronunciaram o Sr. Manoel Pereira dos Santos (conhecido como 
Shel) representante da CET e o Sr. Karl Max (faz parte da As-
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garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
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terça-feira, 10 de agosto de 2021 às 05:02:29


