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A empresa VH CLINICA DE ESTETICA LTDA CNPJ 
41350084000170 teve sua licença deferida.

6032.2021/0000968-9 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa VH CLINICA DE ESTETICA LTDA CNPJ 

41350084000170 teve sua licença deferida.

 CASA VERDE - CACHOEIRINHA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 861

SUBPREFEITURA DA CASA VERDE / CACHOEIRINHA
ENDERECO: AV. ORDEM E PROGRESSO, 1001
6060.2020/0001833-6 - Multas: recurso
Despacho indeferido
I - À vista dos elementos contidos neste processo, em 

especial a manifestação da Assessoria Jurídica e da área téc-
nica desta Subprefeitura, mantenha-se o Auto de Multa n° 
29.039.139-3, com base na Lei nº 13.756/04.

6059.2020/0004067-0 - Multas: recurso
Despacho indeferido
Interessados: TIM S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO TIM CE-

LULARES S/A) -
- À vista dos elementos de convicção contidos neste expe-

diente, em especial a manifestação da área técnica e jurídica 
desta SUB-CV, que adoto como razão de decidir, recebo o pedi-
do de Cancelamento do Auto de Multa nº 29-038.339-1, para 
no mérito INDEFERI-LO, em conformidade com a Lei nº 13.756.

6033.2021/0000777-0 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa CASA VERDE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA 

CNPJ 37510606000187 teve sua licença deferida.
6033.2021/0000778-9 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CASA VERDE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA 

CNPJ 37510606000187 teve sua licença deferida.
6033.2021/0000779-7 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CASA VERDE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA 

CNPJ 37510606000187 teve sua licença deferida.
6056.2020/0003530-1 - Multas: cancelamento
Despacho indeferido
Interessados: TIM S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DA TIM 

S/A) 
Em face das manifestações da área técnica e do parecer da 

Assessoria Técnica desta Subprefeitura, INDEFIRO a solicitação 
inicial, mantendo o Auto de Multa nº 29-037.152-2, de acordo 
com a legislação vigente.

 CIDADE ADEMAR
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE, 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CULTURA 
DE PAZ DA SUBPREFEITURA DE CIDADE ADE-
MAR/PEDREIRA (CADES/AD)

Renato Galindo Jardim – Subprefeito da Subprefeitu-
ra de Cidade Ademar, convida a municipalidade e faz saber 
da convocação dos Conselheiros Eleitos do Biênio 2019-2021 a 
participarem da 10a reunião do ano de 2021, do Conselho de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz 
– CADES de Cidade Ademar, a ser realizada no dia 28/04/2021 
das 18h30 ás 20h30 de forma remota (teleconferência) na 
página da Subprefeitura de Cidade Ademar, conforme artigo 4o 
e 6o da Portaria no 47/SVMA-G-AJ/2020, tendo como pauta:

1 - Apresentação do Novo Subprefeito Distrito Cidade Ade-
mar e Pedreira Sr. Renato Galindo Jardim.

2 - Apresentação do novo Representante da SVM Sr. Ricar-
do Romero Prieto.

3 - Informes.
LINK PARA REUNIÃO: será disponibilizado site da subpre-

feitura um link para inscrição para recebimento do link para 
participação da reunião. Link site da Subprefeitura de Cidade 
Ademar: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
subprefeituras/cidade_ademar/

 ATA DE REUNIÃO

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 15/03/2021

CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (CPM) 
CIDADE ADEMAR

Às 19 (dezenove) horas do dia 15 (quinze) de março de 
2021 (dois mil e vinte e um) reuniram-se, via Microsoft Teams, 
os conselheiros participativos municipais eleitos em Cidade 
Ademar e Pedreira para 10ª Reunião Ordinária. Esta, gravada 
pelo interlocutor Hélio.

Com as saudações do Coordenador, informando a pauta 
da reunião, “Segurança Pública”. A designação do conselheiro 
Ricardo Vicente (Lolo) como 2º secretário, interagindo nas 
redes sociais e nas demandas que se fizerem necessárias do 
CPM. A secretária Soraia, iniciou a leitura da ata referente a 
Reunião Ordinária, ocorrida em 22 (vinte e dois) de fevereiro 
de 2021 (dois mil e vinte e um). Na sequência, as correções 
foram feitas e a ata foi aprovada pelos conselheiros presentes, 
neste momento, exceto os conselheiros Aluízio Roberto Jordão 
(Telico), Itana Dos Santos Reis, Maria José da Silva (Lia) e Waldir 
Antonio Pereira.

O interlecutor Hélio, declarou que o Sr. Edmar, Chefe de 
Gabinete estava presente, representando o Subprefeito José 
Rubens. O coordenador, informou quais foram convidados a 
participarem desta reunião, sendo eles: Excelentissimo Secretá-
rio de Segurança Pública, os Delegados dos respectivos Distritos 
Policiais 43ºDP, 80ºDP, 98ºDP, os Presidentes Consegs Cidade 
Ademar, Vila Joaniza, Jardim Miriam, Subprefeito José Rubens 
e TV Alvarenga, todos, via ofício protocolados e/ou via email 
respectivamente confirmados os recebimentos, porém nem 
todos marcaram presença na reunião. Soraia explanou sobre 
o intuito da reunião, buscando fatos concretos a respeito dos 
remanejamentos e/ou fechamentos das delegacias de nossa 
região. Os Consegs (Conselho Comunitário de Segurança) foram 
convidados por estarem vinculados e próximos, acompanhando 
a solução dos problemas comunitários de segurança e coo-
perando entre as várias lideranças locais, as forças policiais 
e guardas municipais. Podendo assim, melhor nos posicionar 
quais as providências tomadas até o momento, exemplo: abaixo 
assinado, vereadores intervindo via ofício etc. Assim, o CPM po-
deria estar somando, partindo para o melhor modo e plano de 
ação com um resultado positivo e favorável a toda população.

O conselheiro Clóvis, sugeriu buscarmos comunicação for-
mal diretamente com os deputados estaduais e não vereadores, 
pois, segundo ele, a Segurança Pública é jurisdição do Estado.

O Sr. Ronaldo, presidente do CONSEG Jardim Miriam – 
98ºDP, confirmou a entrega do convite, justificou a ausência 
do Delegado de policia, Dr. Altair e disponibilizou o encami-
nhamento da documentação resultante desta reunião para o 
Delegado 6ª Seccional, Dr. Alberto, que acompanham de perto 
o processo, desde quando surgiu a possibilidade do fechamento 
das delegacias. O 98ºDP, segundo ele, “será reestruturado, 
conforme portaria publicada em fevereiro de 2021. Continuou 

dizendo: fechar distritos é um retrocesso, mesmo com aten-
dimento eletrônico, ficará sobrecarregado, por se tratar de 
uma delegacia polo, saltando, na proporção de 1 (um) DP por 
300.000 (trezentos mil) habitantes, para atender 1.000.000 
(um milhão) habitantes”. O CONSEG Jardim Miriam, durante 
toda pandemia não parou e continua atendendo, às segundas, 
quartas e sextas das 15 ás 18 horas, respeitando todas as nor-
mas de segurança. Está aberto o processo eleitoral do CONSEG, 
membros efetivo, diretoria e presidente, este ano está mais 
flexivel e moderno.” Clóvis, questionou a respeito do pleito e 
sobre mandato e reeleição. A Conselheira Mayara descreveu a 
falta de acessibilidade no chat, deixando para questionar poste-
riormente o Sr. Ronaldo. Foi citado e reforçado este problema de 
acesso pelo coordenador.

O Sr. Paulo, presidente do CONSEG 43ºDP, explicou sobre o 
processo de tentativas e intervenções junto com CONSEG 80ºDP 
e o auxilio de vereadores e deputados, para que a “reorganiza-
ção” fosse quebrada. Com a ajuda de vereadores, houve uma 
devolutiva favorável, onde o Secretário de Segurança Pública, 
em função da pressão política que aconteceu, postergou e o go-
vernador deixou o processo parado por não querer se desgastar. 
Com os desdobramentos de falta de manpower ou seja efetivo, 
mudança do destacamento da Cia, a falta de base comunitária, 
e o processo de reestruturação, tudo isso pede a assertividade 
politica para resolver esses assuntos, sugeriu que o CPM entre-
gasse uma cópia desta Ata ao Coordenador dos CONSEGs, ao 
Secretário de Segurança Pública, e aos vereadores e deputados 
estaduais que foram eleitos pela nossa região, assim o governa-
dor possa entender que é uma forma partidária. Somos o alvo 
da mudança e prejuízo deste remanejamento. Fez analogia a 
um ditado. “Isso é igual cobra, você dá uma pancada nela, ela 
fica quietinha, mas pode te dar uma picada“.

A Sra. Isabel presidente do CONSEG Cidade Dutra – 48º DP, 
disse que nada foi oficializado sobre fechamento de delegacias, 
e ressaltou a importância de reunir forças, mesmo que o tema 
permaneça momentaneamente em espera oportunista, isso dito 
por unanimidade dos presidentes dos CONSEGs presentes , pois 
é visivel nesta mudança as distâncias entre as companhias de 
policiamento, impondo situação de risco a população e moro-
sidade. Falou também, sobre o escalonamento e em galgar os 
degraus dentro do CONSEG e fora dele, se colocou a disposição 
como assessora para este tipo de demanda, junto ao Vereador 
Rodrigo Goulart. Repetiu o ditado mencionado pelo Sr. Paulo.

O Presidente do CONSEG Vila joaniza – 80ªDP, Sr Calixto, 
parabenizou a iniciativa e a organização em “discutir sobre o 
tema Segurança Pública, e dentro do tema, a reestruturação das 
DPs, mediante tudo isso, os fechamentos não são só questão 
de gestão administrativas, mas sim uma verdade, pois havia 
um planejamento em serem criadas novas delegacias, inclusive 
na região de Pedreira. Com esta investida do executivo e em 
outras que poderão ser recorrentes deveremos estar sempre a 
postos”.

A Conselheira Mayara, descreveu a importância dos CON-
SEGs e a regularidade das Reuniões em questionamento ao 
presidente do CONSEG Cidade Ademar - 43ºDP, que sempre se 
reuniam as 4ª segundas-feira do mês e de forma etinerantes. 
Hoje, em função da pandemia, não estão realizando reuniões 
presencias, mas deixam a disposição o whatsApp do presidente 
11-97792-6256 e o boletim informativo, além do acesso a sede 
para quem necessitar de um espaço de reunião.

Clóvis, pediu que fosse apreciado e votado pelo colegiado 
o encaminhamento, a confecção de documento do CPM a ser 
protocolado à Secretaria de Segurança Pública juntando apoio 
aos CONSEGs.

O Conselheiro Amilton, demonstrou preocupação quanto a 
Segurança Pública, o desfecho e o organograma de submissão 
onde o Governo deverá entender os conselhos participativos, 
mobilização política do Legislativo para evitar estas decisões 
unilaterais do Executivo.

O munícipe Sr. Willians Quintino, sugeriu novos canais de 
comunicação rápida e eficiente através dos aplicativos e das 
Cias de policiamento e o uso de abaixo assinado, através do 
CPM, para mobilizar a população em prol de manter as Delega-
cias de Policias e das respectivas Companhias atreladas.

A munícipe Sra. Rose, reclamou da falta de policiamento 
ostensivo não se faz presente, a retirada da Companhia da Av 
Yervant Kissajikian, além de está precária a sensação de segu-
rança nas adjacências. Afirmou que precisamos nos unir. Disse 
que estará mais atenta e a disposição.

Mais uma vez, foi cedida a Palavra pelo coordenador ao 
conselheiro Clóvis, que questionou os presidentes dos CONSE-
Gs, quanto ao toque de recolher após às 20h00. Como ficaria 
a fiscalização? Paulo, prontamente respondeu que, havendo 
denúncias pelo 0800-771-3541, denúncias anônimas, haveria 
a presença dos orgãos envolvidos. Na sequência, retornou a 
pauta em questão, Segurança Pública, salientou que a neces-
sidade de policiamento, poderia diminuir, desde que déssemos 
mais importância a nossas crianças, valendo a construção da 
Casa de Cultura, na Educação a desapropriação do Clube da 
Caixa para construção do C.E.U. Precisamos que o C.E.U Cidade 
Ademar, caminhe a desapropriar e pagar a caixa e não fazer 
escambo com IPTU. O Pinheiros, o São Paulo não estão pagando 
IPTU, ”vocês acham que o Banespa pagará?”. O conselheiro 
Clóvis, colocou que o Banespa era do Banespa e o Clube da 
Caixa não era da Caixa”. “Paulo, expõe que o Banespa nunca 
foi do Banco”. Flávio, reintera que o C.E.U, será uma das pautas 
recorrentes até a execusão do mesmo.

O Sr. Edmar, representante do Subprefeito José Rubens, 
parabenizou o novo coordenado Flávio, pela eleição e agra-
deceu Clóvis, pelo trabalho desenvolvido além de declarar a 
importâcia da pauta de Segurança, se colocou a disposição 
de todos, porém somente até a chegada do novo subprefeito, 
pois não ficará mais na subprefeitura Cidade Ademar. Quanto 
a fiscalização, existem participantes em grupos de whatsApp, 
que informam quando, onde, existirão baladas clandestinas e 
aglomerações. Mesmo com quadro reduzido de fiscais, sempre 
irão fazer valer o Decreto do Prefeito e Governador a impedir 
disseminação do vírus.

O conselheiro Clóvis e Amilton, mais uma vez se pronuncia-
ram sobre a pauta a serem votadas, bem como protocolar ofício 
de inicitiva do CPM, fortalecer as ações dos CONSEGs, encami-
nhando para Secretaria de Segurança Pública e aos deputados 
estaduais que atuam em nossa região. E aproveitar para esten-
der aos deputados e vereadores que estão propensos a legislar 
em prol de manter as delegacias e outras necessidades do CPM.

Na sequência, o coordenador, solicitou ao interlocutor Hé-
lio, efetuar a chamada dos conselheiros, para votação do tema 
e aprovação da documentação a ser confeccionada em desacor-
do à restruturação das delegacias. O tema foi aprovado pelos 
conselheiros presentes, neste momento, exceto os conselheiros 
Aluízio Roberto Jordão (Telico), Itana dos Santos Reis, Maria 
José da Silva (Lia) e Waldir Antonio Pereira.

O conselheiro Ricardo (Lolo), lembrou a necessidade de 
conteúdos para postar no facebook e pediu a todos os conse-
lheiros, que tivessem sugestões, poderiam procurá-lo. O Coorde-
nador Flávio, ratificou, mais uma vez, com relação aos crachás 
que seriam confeccionados, já que foram enviados novamentes 
as fotos de todos.

Flávio e Mayara revelam o PDE (Plano Diretor Estratégico), 
Mayara pediu a palavra: “Peço que seja seguida a regra de ins-
crição no Chat e o controle da secretária Soraia. Na sequência, 
explanou: “ O Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU) 
foi criado em 2002 e tem planejamento deliberativo com di-
reito a uma cadeira por Macro Região, no nosso caso a Macro 
Região Sul 2 ( composta pelas sub prefeituras de Campo Limpo, 
Capela do Socorro, Santo Amaro, Cidade Ademar, M’ Boi Mirim 
e Palhereiros ), questionou que existe uma especulação na Ci-
dade, quanto a escolha / votação. Sendo elegíveis Conselheiros 
dos respectivos CPMs. segundo ela, está interessada na cadeira 

e a disposição para esta representatividade, ainda mencionou 
que não existe certezas e transparência nesta escolha já que 
o CMPU ficou sem representação nestes anos subsequentes, 
partindo deles a competência neste pleito e que foi criado um 
grupo informal (Whatsapp) com este fim. Existirá reunião imi-
nente da revisão do PDE e com demandas a serem levadas de 
toda a Região. Demonstrou preocupação para as propostas des-
tas demandas, serem tratadas em tempo hábil. O interlocutor 
Hélio, explicou que foi solicitado a cada governo local de cada 
subprefeitura a indicação, critério por perfil, de representantes, 
seguindo a regra de exigência, o de ser Conselheiro ativo do 
CPM e que foram indicadas as Conselheira Mayara e Soraia. 
E quem escolherá este representante único da Macro Regão 
Sul 2, será o Secretário Especial de Relações Sociais João Cury.

Clóvis, falou do Projeto Tapa-Buraco, deveria retornar as 
subprefeituras, evitando burocracias na execusão do trabalho. 
Concorda com as indicações das Conselheiras citadas pelo Hélio 
e a munícipe Rose disse estar satisfeitas quanto as indicações 
também.

A secretária Soraia, enfatisou a necessidade de o mais bre-
ve possível resolvermos a situação dos conselheiros faltantes. 
Aproveitou e solicitou a todos os conselheiros, uma maior orga-
nização no pedido da fala e abordagem do assunto ser restrito 
a pauta, para maior produtividade. Mayara, fez suas colocações 
em concordância com a secretária Soraia. E o coordenador 
Flávio, enfatizou a necessidade de não cair em esquecimento 
a posição de não remanejar as delegacias e ficou definido em 
após sugestões e sem restrições que as pautas para próxima 
reunião ordinária, seriam, Infestação dos Ratos e Tapa Buracos, 
devendo enviar convite aos orgãos pertinentes.

Isabel, Presidente do CONSEG Cidade Dutra – 48ªDP, dei-
xou a disposição o Gabinete do Vereador do Rodrigo Goulart. 
E na questão do Tapa Buracos, caso existam soilcitações e/ou 
relatórios eles encaminharão o ofício a respectiva secretaria.

Flávio, informou que a reunião inicio-se as 19:15 com 
24 participantes, terminou as 21:05 com 19 participantes e 
durante o percurso, chegou a 32 participantes. Agradeceu a 
presença dos convidados, os respectivos representantes e com a 
concordância dos conselheiros presentes, e a secretária Soraia, 
encerrou a reunião.

Conselheiros presentes (11):
Flavio Veloso Rocha (coordenador), Soraia Barbosa de Car-

valho (secretária-geral), Alfonso Rodrigues Gonzáles, Amilton 
Chaves Mineiro, Clovis Rodrigues Ferreira, Fátima Braz da Silva 
Lima Santos, Luiz Claudio dos Santos, Ricardo Vicente de Olivei-
ra, Solange Viana de Oliveira, Mayara Oliveira Torres Da Silva e 
Valdice Ferreira dos Santos.

Conselheiros ausentes (4):
Aluizio Roberto Jordão, Itana Dos Santos Reis, Maria José 

da Silva, Waldir Antonio Pereira
Representantes do governo municipal presentes (2):
Edmar Dourado dos Santos – Chefe de Gabinete Subprefei-

tura Cidade Ademar
José Hélio Aragão dos Santos - Interlocutor e Coordenador 

de Governo Local
Representantes de entidades (7):
Armando Ferraz – Alvarenga TV
Isabel Marques – Presidente do Conseg Cidade Dutra e 

Assessora do Vereador Rodrigo Goulart
João Calixto - Presidente do Conseg Vila Joaniza
José Fernando – Jornal Cidade Ademar em Notícias
Osvaldir Freitas – Presidente da CECASUL
Paulo Roberto Silva Santos - Presidente do Conseg Cidade 

Ademar
Ronaldo de Paula – Presidente Conseg Jardim Miriam
Munícipes presentes (12):
Ana Paula Mergulhão
Antonio Agrismar Ravaewa Grangeiro
Beatriz Ribeiro Machado das Neves
Cleuder de Paula
Fabrício Miranda
João Santos
Márcia
Marlene Gasparino
Mendes
Rose Francisco
Willians S Quintino

ATA DE REUNIÃO

6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 06/04/2021

CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (CPM) 
CIDADE ADEMAR

Às 19 (dezenove) horas do dia 06 (seis) de abril de 2021 
(dois mil e vinte e um) reuniram-se, via Microsoft Teams, os con-
selheiros participativos municipais eleitos em Cidade Ademar 
e Pedreira para 6ª Reunião ExtraOrdinária. Esta, gravada pelo 
interlocutor Hélio.

Com as saudações do Coordenador, informando a pauta da 
reunião, ”CMPU - Conselho Municipal de Política Urbana”, 
a tratar as indicações das conselheiras Mayara e Soraia, para 
representação da conselheiras em nossa região. Porém antes de 
iniciar a discussão da pauta, Flavio, leu o REGIMENTO INTERNO 
DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA CIDADE ADEMAR, com o 
propósito de esclarecer a integridade quanto ao caráter dos 
colegiados. Na sequência passou a palavra à secretária Soraia.

A secretária Soraia, saudou a todos, pontuo a necessidade 
de seguir rito e transparência na pauta em questão, bem como 
a realização da votação, para que todos os colegiados tenham o 
direito à se candidatar e até ser indicado a concorrer a vaga na 
representação de nossa região no CMPU. Na reunião anterior, 
nosso interlocutor, informou a todos que a conselheira Mayara 
e Soraia, haviam sido indicadas para tal ocupação, a pedido da 
Secretaria. O colegiado, entendeu não ser a maneira correta 
e por sua vez solicitou a reunião extraordinária, para maiores 
esclarecimentos e para uma possível votação.

Flávio, o coordenador, solicitou formalizar através de elei-
ção, a participação direta, das atribuições, do 2º Secretário 
Ricardo (Lolo). Aproveitou para pleitear esclarecimentos ao 
interlocutor Hélio, quanto as indicações direta das conselheiras 
Mayara e Soraia. Indagou o porque e para que elas foram indi-
cadas. Paulo, presidente do CONSEG Cidade Ademar – 43ºDP, 
perguntou: para que serve o Conselho Participativo (CP)? Clóvis, 
sugeriu que os conselheiros fizessem as perguntas, em prol de 
tirarem as possíveis dúvidas, ao que se entende por CMPU.

Hélio, prontamente, justificou a falta do atual subprefei-
to Renato Jardim, e confirmou a presença dele, na próxima 
reunião ordinária no dia 19/04/2021. Continuando, afirmou 
que não estaria representando o subprefeito, mas sim como 
interlocutor e facilitador, no entanto, tentaria responder a todas 
as perguntas do tema CMPU, se propiciando a buscar respostas, 
caso não as tenha no momento. Embora, tivesse entendido, ser 
uma reunião, em prol de uma eleição, para atestar as conselhei-
ras já indicadas pela secretaria.

Na sequência, Clóvis, inicia perguntando quem é o res-
ponsável pela indicação das conselheiras Mayara e Soraia, a 
princípio seriam as duas e agora parece só existir a indicação 
da uma. Se um conselho é formado por um colegiado, não é da 
atribuição do Governo a indicação. Afirma, que o Governo está 
desprezando o CPM e faltando transparência.

O conselheiro Amilton, demonstra dúvidas, referente as in-
dicações. Embora concorde com os méritos das indicadas, ainda 
assim, não muda sua indignação a forma conduzida por outros 
conselhos. A saber, quais atribuições? É um conselho elegido 
pelo povo? Até onde sobrepõe os diretos dos colegiados CPM? 
Relata: “Devemos ficar atentos, quanto as manobras do Gover-
no, para que o Conselho não seja manipulado politicamente”.

Paulo, presidente do CONSEG Cidade Ademar, 43ºDP, quer 
saber para que serve o CMPU - Conselho Municipal de Política 
Urbana.

Valdice, conselheira, se pronunciou através do chat, em 
virtude da dificuldade em vídeo. Deixou a seguinte pergunta: 
Gostaria que o Sr. Hélio explicasse se a prefeitura tem a prerro-
gativa de indicar as duas conselheiras ou a prerrogativa é dos 
conselheiros indicar e votar? Se é pura e simplesmente atri-
buição da prefeitura indicar tudo bem, mas se é de atribuição 
dos conselheiros, é um absurdo. Importante saber, a prefeitura 
achou que só essas duas conselheiras, são as únicas capazes de 
nos representar? Se sim, acho isso uma atitude autoritarista.

Mayara, “começou contestalizando o que sabe sobre o 
processo na escolha dos conselheiros participativos para ocu-
par as cadeiras do CMPU, já respondendo algumas perguntas 
direcionadas ao interlocutor. Disponibilizou no chat, dados 
significativos da lei que fala sobre CMPU - Conselho Municipal 
de Política Urbana, composto por 60 membros titulares, dentre 
esses 60, 34 são membros da sociedade civil, 8 conselheiros 
participativos que representam as Macros Regiões, incluindo a 
qual nos representamos Macro Região Sul 2. Já existe há alguns 
anos e o CPM é só um pedacinho dele. Serve para pensar, como 
a cidade vai crescer, desenvolver, quais são as prioridades, que 
vão além de zeladorias e trabalhos das secretarias. Um Conse-
lho que irá se voltar ao Plano Diretor Estratégico (PDE), o qual 
será revisto e vai acompanhar o uso dos recursos do Fundo 
do Findurb, irá considerar, quais prioridades existem dentro do 
Plano de Metas e Plano Diretor, além de articular com os con-
selhos setoriais. Mayara, relata, que existe um grupo informal, 
onde consta conselheiros das 32 subprefeituras ao qual faz 
parte junto com o coordenador Flávio. Um grupo aberto para 
qualquer conselheiro que queira participar, onde surgiu a dú-
vida de quem estaria ocupando as cadeiras do CPM no CMPU. 
O SEI, trata destas indicações. A Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, está solicitando desde fevereiro de 2020, à Gleuda, co-
ordenadora de todos o conselhos participativos, as indicações, 
porém o processo está muito atrasado, e ninguém por sua vez 
sabe de algo, não tem procedimento definido e o que se sabe 
é que a Prefeitura está fazendo tudo, sem esclarecer, sem sanar 
as dúvidas, sem falar com os conselhos e sem contar com a 
participação, ou seja sem consultar ninguém. Mayara, termina, 
afirmando que foi solicitado ao governo local indicar 2 conse-
lheiros e que esse não é o melhor caminho, tem que ser sim por 
eleição e com processos bem definidos.

A munícipe Luciana, conforme mencionou ser ex CPM por 
duas gestões, pediu a palavra, pois tinha dúvidas se poderia ou 
não se manifestar trazendo suas demandas naquele momento. 
Como o assunto por ora não contemplava a pauta, propomos 
que se manifestasse ao final do tema e se quisesse poderia 
registrar via chat suas demandas, daríamos à atenção devida 
ao que nos compete. Solicitamos sua participação nas próximas 
reuniões e por fim, registrou via chat, deixando alguns questio-
namentos e explanações, a saber...” fiquei muito surpresa com 
algumas questões são elas: Se a maioria dos conselheiros esta 
em desacordo com a posição do governo ela não deve proceder. 
O estatuto desse conselho foi alterado? Pois na versão inicial, 
seguindo um modelo sugerido pela lei de criação do foi deli-
berado que extraordinária é pauta única. Assim como acontece 
em outros muito conselhos da cidade, inclusive podendo essa 
reunião ser impugnada”.

Conselheiro Aluizio (Telico), se pronunciou, seguindo a mes-
ma linha de raciocínio do Clóvis, Amilton e Paulo, seguido da 
pergunta: “Qual seria a finalidade da indicação, sem consulta 
prévia do colegiado, para indicar os nomes para CMPU. Não 
seria melhor, se não fizesse uma eleição neste momento?”

Osvaldir Freitas, presidente da CECASUL, considera o CMPU 
- Conselho Municipal de Política Urbana, de muita importância 
para a cidade, uma vitória da sociedade civil, uma conquista 
importante da população na participação do planejamento 
urbano, pois já consta no Plano Diretor Estratégico (PDE) em 
vigor. O conselho é um órgão paritário e na composição o que 
está colocado é a resolução 001/2003, publicado em feverei-
ro/2021, no capítulo 2º , a ser confirmado pelo Hélio, determina 
os 16 representantes das Macros Regiões, sendo 8 representan-
tes eleitos pela população local, irá existir eleição local, e os 
outros 8 seguintes, serão indicados pelo executivo, dentre os 
integrantes do governo local. Salvo engano, os 2 indicados, se-
rão escolhidos como representantes do governo local. E existirá 
eleições, através dos representantes que cada uma das Macros 
Regiões. Se for essa indicação do governo local, como Macro 
Sul 2, temos 6 subprefeituras, ou seja as demais subprefeituras 
estão de acordo? Já indicaram? Foi constituído uma comissão 
eleitoral através da resolução 001/2021, do CMPU, publicada 
em 09/03/2021, que constituiu uma comissão eleitoral, então 
pelo que entendo é porque existirá eleição.”

Por fim, Osvaldir, achou pertinente as discussões, pois, 
aflorar as dúvidas sobre o papel do Conselho, ele não substui o 
Conselho Participativo, ele tem tarefas e atribuições totalmente 
diferentes. O CPMs, devem estar envolvidos no processo, pois o 
CMPU, terá papel importantíssimo na revisão do Plano Diretor 
estratégico da Cidade de São Paulo, onde os vereadores irão 
avaliar na Câmara Municipal.

Hélio, em devolutiva a todas as perguntas, entendeu que as 
dúvidas, foram bem similares e passou a responder explanando 
genericamente as respostas, frisando a importância deste 
trabalho, por discutir os projetos de interesses urbanístico da 
cidade. Afirmou, algumas informações pontuadas pela Mayara 
e pelo Osvadir, que o CMPU será composto por 60 Conselheiros 
titulares e respectivos suplentes, sendo 26 representantes do 
Poder Público e 34 da população. A população é representada 
por 12 membros oriundos, sendo um deles é CPM. A secretaria 
solicitou ao governo local a indicação por Macro Região, sendo 
a nossa Macro Região Sul 2, composta pelas 6 subprefeituras, 
2 conselheiros eleitos pela sociedade e que pudessem agregar, 
trazer ideias de nossas regiões e que agregassem, assim foram 
indicadas as conselheiras Soraia e Mayara, indicação toda feita 
por meio de whatsapp. Se o colegiado entender que existem 
outros conselheiros aptos a participarem das devidas indica-
ções, pode-se utilizar por meio de ofício as colocações que 
serão enviadas a secretaria. E as indicações serão copiladas e 
publicadas em D.O.M.

Clóvis, descordou com a forma de indicação adotada pela 
secretaria e reafirmou não ser certo, expressou sua indigna-
ção e descaso com o colegiado, pois, se o governo atrasou o 
cronograma, não justifica tratorar algo tão importante, como 
por exemplo o Plano Diretor de Zoneamento, que se aceito de 
forma errada, seremos afetados diretamente, a começar pela 
falta de conhecimento dos próprios colegiados. Clóvis disse 
que: "estava preocupado com a representatividade e que esta 
fosse fidedigna aos interesses dos diversos pontos que compõe 
a Macro Região, defendendo os interesses de cada bairro, 
contestação do conselho quanto ao método de escolha em 
documento a ser redigido.

Soraia propõe fazer o pleito e a escolha dos que estivessem 
interessados a se candidatarem.

Cedida a palavra ao conselheiro Amilton, onde pede os 
esclarecimentos do método adotado e a preocupação pelo elei-
to em fazer valer a representação inclusive dos CPMs (outras 
subprefeituras) que ficarem sem representatividade. Valorizou 
o potencial das indicadas pelo governo local e sugeriu o adia-
mento da eleição para a reunião subsequente com maiores 
informações ao Colegiado.

Osvaldir, por ordem da palavra, afirmou ser importante 
manter a discussão. Segundo ele, esclarecer, rever a resolução 
001/2021 do SEMPLA, tratando do contexto eleitoral de 2020, 
questionando o interlocutor, se as resoluções estão atualizadas. 
Mediante isso, sugeriu o adiamento da eleição, pois se é uma 
indicação do governo, é desnecessária a eleição e nada poderá 
ser feito, caso contrário, a resolução e eleição, legitimará e com 


