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tura e Edificações com desoneração - SIURB - Data Base: 
janeiro/2018&rdquo;, para Obras e Serviços visando o Reforço e 
Ampliação da Galeria de Águas Pluviais (GAP) existente com a 
implantação de drenagem para eliminação de ponto crítico de 
inundação na Travessa Monsenhor João Pheeney de Camargo 
e Silva (trecho compreendido entre as Ruas 1822, Cisplatina 
e Juntas Provisórias), área sob jurisdição desta Subprefeitura 
Ipiranga.

6039.2021/0000883-4 - Solicitação de Atestado de 
Capacidade Técnica

ASSUNTO : ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
INTERESSADO : JRA - EMPREENDIMENTOS E ENGENHA-

RIA LTDA
DESPACHO:
No exercício das atribuições legais que me foram confe-

ridas e considerando as informações constantes do processo 
nº 6039.2020/0003132-0, AUTORIZO mediante o recolhi-
mento dos emolumentos legais, a expedição do Atestado de 
Capacidade Técnica referente ao Termo de Contrato nº 050/
SUB-IP/2020, Ordem de Início N° 059/SUB-IP/CPO/2020, rela-
tivo à prestação de serviços à PMSP de obras e serviços com 
fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra 
especializada, conforme &ldquo;Tabela de Custos Unitários de 
Infraestrutura e Edificações com desoneração - SIURB - Data 
Base: janeiro/2018&rdquo;, para Revitalização de área Pública 
na Rua João Acquati, 64, Vila das Mercês, área sob jurisdição da 
Subprefeitura Ipiranga. 

6039.2021/0000813-3 - Solicitação de autorização de 
remoção em manejo arbóreo com laudo interno

Despacho deferido
Interessados: TERRA AMBIENTAL CONSERVACAO E PAI-

SAGISMO LTDA - ME (se não houver interessados, favor apagar)
ORIGEM: Núcleo de Árvore em Área Interna (NAI) - SGZ 

25628656ASSUNTO: Autorização para remoção de árvore 
interna.

À vista dos elementos contidos no presente processo, em 
especial a recomendação do Engenheiro Agrônomo, que adoto 
como razão de decidir, AUTORIZO, em atendimento ao que 
dispõe o Art. 9, "caput" e com fundamento no Art. 11, inciso 
II, da Lei Municipal nº 10.365/1987, a remoção por corte de 
25 (vinte e cinco) exemplares arbóreos, localizados em área 
interna particular da Rua Leandro de Souza, 65 - E.E. Melvin 
Jones conforme abaixo:01. Espécie não identificada, árvore 
03 - Remoção por supressão, passível de substituição, de acor-
do com a Lei Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. II;

02. Mangifera indica (Manga), árvore 05 - Remoção 
por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. IV;

03. Ligustrum lucidum (Alfeneiro), árvore 06 - Remo-
ção por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. VII;

04. Ligustrum lucidum (Alfeneiro), árvore 07 - Remo-
ção por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. VII;

05. Pinus sp. (Pinheiro), árvore 20 - Remoção por su-
pressão, passível de substituição, de acordo com a Lei Municipal 
10.365/87, Art. 11, Inc. IV;

06. Magnolia champaca (Magnólia amarela), árvore 
26 - Remoção por supressão, passível de substituição, de acor-
do com a Lei Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. II;

07. Espécie não identificada, árvore 35 - Remoção por 
supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei Munici-
pal 10.365/87, Art. 11, Inc. II;

08. Tibouchina granulosa (Quaresmeira), árvore 54 
- Remoção por supressão, passível de substituição, de acordo 
com a Lei Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. II;

09. Espécie não identificada, árvore 56 - Remoção por 
supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei Munici-
pal 10.365/87, Art. 11, Inc. II;

10. Espécie não identificada, árvore 65 - Remoção por 
supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei Munici-
pal 10.365/87, Art. 11, Inc. II;

11. Persea americana (Abacate), árvore 68 - Remoção 
por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. II;

12. Ligustrum lucidum (Alfeneiro), árvore 74 - Remo-
ção por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. II;

13. Ligustrum lucidum (Alfeneiro), árvore 82 - Remo-
ção por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. VII;

14. Ligustrum lucidum (Alfeneiro), árvore 83 - Remo-
ção por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. VII;

15. Ligustrum lucidum (Alfeneiro), árvore 84 - Remo-
ção por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. VII;

16. Ligustrum lucidum (Alfeneiro), árvore 85 - Remo-
ção por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. VII;

17. Spatodea nilotica (Espatódea), árvore 86 - Remo-
ção por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. IV;

18. Espécie não identificada, árvore 87 - Remoção por 
supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei Munici-
pal 10.365/87, Art. 11, Inc. II;

19. Ligustrum lucidum (Alfeneiro), árvore 88 - Remo-
ção por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. VII;

20. Ligustrum lucidum (Alfeneiro), árvore 92 - Remo-
ção por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. VII;

21. Ligustrum lucidum (Alfeneiro), árvore 94 - Remo-
ção por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. VII;

22. Tabebuia impetiginosa (Ipê-rosa), árvore 99 - Re-
moção por supressão, passível de substituição, de acordo com a 
Lei Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. IV;

23. Tabebuia impetiginosa (Ipê-rosa), árvore 101 - Re-
moção por supressão, passível de substituição, de acordo com a 
Lei Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. IV;

24. Tabebuia impetiginosa (Ipê-rosa), árvore 103 - Re-
moção por supressão, passível de substituição, de acordo com a 
Lei Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. IV;

25. Ligustrum lucidum (Alfeneiro), árvore 106 - Remo-
ção por supressão, passível de substituição, de acordo com a Lei 
Municipal 10.365/87, Art. 11, Inc. VII;

Em substituição aos exemplares removidos, deverá ser 
executado o plantio de 25 (vinte e cinco) mudas de espécie(s) 
arbórea(s) nativa(s) de pequeno porte, padrão DEPAVE, no mes-
mo local, de acordo com o disposto no Art. 15, "caput", da Lei 
Municipal nº 10.365/1987;

Os serviços deverão ocorrer às custas do requerente e exe-
cutados preferencialmente por empresa especializada, acom-
panhada por engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal ou 
Biólogo, com registro em seu respectivo Conselho de Classe;

6039.2021/0000873-7 - Solicitação de autorização de 
remoção em manejo arbóreo com laudo interno

Despacho deferido
Interessados: FERNANDA CICARONE (se não houver inte-

ressados, favor apagar)
ORIGEM: Núcleo de Árvore em Área Interna (NAI) - SGZ 

25908965ASSUNTO: Autorização para remoção de árvore 
interna

À vista dos elementos contidos no presente processo, em 
especial a recomendação do Engenheiro Agrônomo, que adoto 
como razão de decidir, AUTORIZO, em atendimento ao que dis-
põe o Art. 9, "caput" e com fundamento no Art. 11, inciso II, da 
Lei Municipal nº 10.365/1987, a remoção por corte de 01 (um) 

e adequação de 01 (uma) Árvore ( Não Identificada) conforme 
Laudo Técnico e Fotos apresentados pelo Eng. Agrônomo res-
ponsável. A árvore está localizada na calçada pública da Rua 
Tomás de Sousa Vila Real - 39 - ao lado, no âmbito da Subpre-
feitura Ermelino Matarazzo. 

Há necessidade do auxílio da ENEL para Poda desta árvore.
6036.2021/0000636-3 - Solicitação de Poda e Remo-

ção de árvore externa
Despacho Deferido
Assunto: Poda 
Nos termos do artigo 11, inciso IV, artigo 12 , inciso IV da 

Lei 17.267/2020, DEFERIMOS a Poda de limpeza, equilíbrio 
e adequação de 02 (duas) Árvores ( Ficus ), conforme Laudo 
Técnico e Fotos apresentados pelo Eng. Agrônomo responsável. 
As árvores estão localizadas na calçada pública da Avenida 
São Miguel - 2159- B - esquina Rua Marangone, no âmbito da 
Subprefeitura Ermelino Matarazzo. 

Há necessidade do auxílio da ENEL para Poda desta árvore.

 FREGUESIA-BRASILÂNDIA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 861

SUBPREFEITURA DA FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA
ENDERECO: AV. JOÃO MARCELINO BRANCO, 95
6037.2021/0000801-9 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CDL SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

ELETROELETRONICOS EIRELI CNPJ 41524362000169 teve sua 
licença deferida.

6037.2021/0000802-7 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa CDL SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

ELETROELETRONICOS EIRELI CNPJ 41524362000169 teve sua 
licença deferida.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
1. 6037.2021/0000754-3 - À vista dos elementos contidos 

no presente em conformidade com a delegação a mim confe-
rida pelo artigo 9º, da Lei Municipal nº 13.399/02, AUTORIZO 
a emissão das Notas de Empenho e Liquidação no valor de 
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), para fazer face às 
despesas de Pronto Pagamento da SUB-FB, relativo ao mês de 
ABRIL/2021, com base na Lei 10.513/88, art. 1º, art. 2º, inciso 
I, II e III, e suas alterações posteriores, Decreto nº 48.592 de 
06/08/2007, art. 1º, art. 6º, §2º, art. 8º, § 1º e art. 15º e Por-
taria nº 77/19-SF, em nome da servidora MARIA DAS GRAÇAS 
ROCHA, CPF nº 014.129.558-90 e RF nº 576.105.1, onerando 
a dotação 43.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.96.12, do 
orçamento vigente.

2. PUBLIQUE-SE
3. Após, a CAF/SF para emissão de respectiva Nota de Em-

penho e Nota de Liquidação/Pagamento e demais providências 
que julgar necessárias.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO Nº 6037.2019/0001998-0
DESPACHO:
I – À vista do contido no presente, em especial as informa-

ções do Termo de Recebimento Definitivo nº 002/2021 (doc. SEI 
nº 042860735?), Autorizo a baixa na caução definitiva emitida 
pela Seguradora JUNTO SEGUROS S.A. - apólice nº 02-0775-
0473025 (doc. SEI nº 020275598), conforme formulário nº 
0039915/2019, no valor de R$ 1.316,25 (um mil trezentos e de-
zesseis reais e vinte e cinco centavos) – doc. SEI nº 020693041, 
referente ao Termo de Contrato nº 14/SUB-FB/2019, Ata de 
Registro de Preços nº 25/SMSUB/COGEL/2019, por meio dos 
autos do Processo SEI nº 6037.2019/0001568-2, cujo objeto é 
o Fornecimento de Cimento Portland Composto - CP II - Clas-
se - 32, durante o período de 01/11/2019 a 31/01/2020, pela 
empresa GUARANI INDÚSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 45.817.467/0001-67, nos termos da Portaria 
SF n.º 076/2019.

II - Publique-se
III - Às Unidades de Compras, Licitações e Contratos - SUB-

-FB/CAF/SAS, para as medidas relacionadas ao andamento, 
pedido de publicação e demais providências.

 GUAIANASES
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 861

SUBPREFEITURA DE GUAIANASES
ENDERECO: ESTRADA ITAQUERA-GUAIANASES, 2.56
6030.2021/0000410-4 - Multas: cancelamento
Despacho indeferido
Interessados: SUPERMERCADO BARATÃO DE ALIMENTOS 

LTDA.
DESPACHO: INDEFERIDO pedido de Cancelamento do 

Auto de Multa n° 23-032.627-7, pela correta aplicação do 
inciso II do Artigo 141 da Lei 16.402/16 (falta de licença de 
funcionamento).

6021.2018/0012941-7 - Multas: cancelamento
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - AUTORIZO o cancelamento dos Autos de Multa n° 

23-018.697-1, 23-018.698-0, 23-019.663-2 e 23-019.874-
1, com base no Despacho n° 693/2018 FISC-G, PGM, doc. 
8778977 e solicitação de PGM contida no doc. 8932881, ambos 
do SEI 6021.2018/0012941-7 (Súmulas 279 e 280/STF e 7 e 
392/STJ).

 IPIRANGA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 861

SUBPREFEITURA DO IPIRANGA
ENDERECO: RUA LINO COUTINHO, 444
6039.2021/0001007-3 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LA MAISON DE LESSIVE LTDA CNPJ 

39701597000218 teve sua licença deferida.
6039.2021/0000882-6 - Solicitação de Atestado de 

Capacidade Técnica
ASSUNTO : ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
INTERESSADO : JRA - EMPREENDIMENTOS E ENGENHA-

RIA LTDA
DESPACHO:
No exercício das atribuições legais que me foram conferi-

das e considerando as informações constantes do processo nº 
6039.2017/0000035-6, AUTORIZO mediante o recolhimento 
dos emolumentos legais, a expedição do Atestado de Capacida-
de Técnica referente ao Termo de Contrato nº 034/SUB-IP/2019, 
Ordem de Início N° 025/SUB-IP/CPO/2019, relativo à prestação 
de serviços à PMSP de obras e serviços com fornecimento 
de materiais de primeira linha e mão de obra especializada, 
conforme &ldquo;Tabela de Custos Unitários de Infraestru-

Luiz Claudio dos Santos, Ricardo Vicente de Oliveira, Solange 
Viana de Oliveira, Mayara Oliveira Torres Da Silva e Valdice 
Ferreira dos Santos.

Conselheiros ausentes (2):
Maria José da Silva, Waldir Antonio Pereira
Representantes do governo municipal presentes (1):
José Hélio Aragão dos Santos - Interlocutor e Coordenador 

de Governo Local
Representantes de entidades (4):
Clair - CECASUL
Osvaldir Freitas – Presidente da CECASUL
Paulo Roberto Silva Santos - Presidente do Conseg Cidade 

Ademar
Wellyene Gomes - CPM Campo Limpo
Munícipes presentes (11):
AlpMarx
Andréa
Cristiane
Clever Pereira
Daniel Reis
Joana Darc
Lucas
Luciana
Paula Aparecida
Sonia
Willians S Quintino

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2021-2-071

PREFEITURA REGIONAL CIDADE ADEMAR
ENDERECO: AVENIDA YERVANT KISSAJIKIAN, 416
2020-0.012.270-8 ANDRE PENTEADO ZAIDAN
DEFERIDO
ATUALIZANDO
2020-0.014.780-8 CLAUDIO ROMANO
INDEFERIDO
INDEFIRO O PEDIDO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICI-

PAL 53.415/13 - ARTIGO 6, TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO 
APRESENTA IRREGULARIDADE GRAVE, AUSENCIA DO TITULO 
DE PROPRIEDADE, BEM COMO A NAO COMPROVACAO DA 
AREA DECLARADA COMO REGULAR.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 861

SUBPREFEITURA DA CIDADE ADEMAR
ENDERECO: AVENIDA YERVANT KISSAKIAN, 416
6034.2021/0000461-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ABSOLUTY COLOR - COMERCIO DE COSMETI-

COS EIRELI CNPJ 17104916000194 teve sua licença deferida.
6034.2021/0000459-9 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MEU PET CUPECE LTDA CNPJ 41493078000172 

teve sua licença deferida.

 CIDADE TIRADENTES
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO N.º 6035.2017/0000363-9

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E 
EMISSÃO NOTA DE EMPENHO.

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso 
das atribuições a mim conferidas pelo inciso XX, artigo 9º, da 
Lei 13.399/02, bem como pelo Decreto Municipal 60.052/2021, 
e com fundamento no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 
8.666/93 e atualizações posteriores, AUTORIZO a Prorrogação 
do contrato n° 01/PR-CT/2018, cujo objeto é a CONTRATA-
ÇÃO MEDIANTE EMPREITADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE-
SARMADA, por mais 10 (dez) meses e 12 (doze) dias, contados 
a partir de 01/06/2021 a 13/03/2022, sendo o valor mensal de 
R$ 48.939,60 (quarenta e oito mil novecentos e trinta e nove 
reais e sessenta centavos), e total da prorrogação do contrato 
de R$ 461.663,56 (quatrocentos e sessenta e um mil seiscentos 
e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), em face da 
empresa JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 
EIRELI - EPP - inscrita no CNPJ sob o nº 26.886.266/0001-7;

II. Por consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de 
Empenho no valor de R$ 342.577,20 (trezentos e quarenta e 
dois mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos), 
conforme Nota de Reserva n° 25.276/2021, onerando a dotação 
orçamentaria nº 71.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, que 
visa cobrir a despesa com a prorrogação para o presente exercí-
cio, observando o princípio da nulidade;

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO N.º 6035.2021/0000378-4

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO, EMISSÃO DE NOTA 
DE EMPENHO E INDICAÇÃO DE FISCAIS.

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das 
atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal 
13.399/02, em seu inciso XX, bem como pelo Decreto Municipal 
60.052/2021, AUTORIZO a contratação da Empresa AA PEDRA 
BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-
-ME , inscrita sob o CNPJ/MF nº 16.907.212/0001-97, por meio 
da Ata de Registro de Preços 26/SMSUB/COGEL/2020, tendo 
como objeto FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA LIMPA Nº 
01, com valor total estimado do contrato de R$ 19.575,00 (De-
zenove mil, quinhentos e setenta e cinco Reais), para o período 
estimado de 26/04/2021 a 31/12/2021.

II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de 
empenho no valor R$ 19.575,00 (Dezenove mil, quinhentos e 
setenta e cinco Reais), onerando a dotação orçamentária nº 71.
10.15.452.3022.2.339.33.90.30.00.00, conforme nota de reser-
va nº 25.217/2021 que visa cobrir despesas com a contratação 
no presente exercício, observando o princípio da nulidade;

III. Outrossim, com fundamentos no Decreto Municipal 
60.052/21 artigo 9° inciso 7°, INDICO os Servidores Públicos 
que ficarão responsáveis pela fiscalização do respectivo contra-
to/processo como segue:

Fiscal titular: MARCIA MARIA ISIDRO DA SILVA RF 
740.927-3

Fiscal Suplente: CARLOS DE JESUS MIRANDA RF 
482.130-1

 ERMELINO MATARAZZO
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 861

SUBPREFEITURA DE ERMELINO MATARAZZO
ENDERECO: AV. SÃO MIGUEL, 5550
6036.2021/0000637-1 - Solicitação de Poda e Remo-

ção de árvore externa
Despacho Deferido
Assunto: Poda 
Nos termos do artigo 11, inciso IV, artigo 12 , inciso IV da 

Lei 17.267/2020, DEFERIMOS a Poda de limpeza, equilíbrio 

o amadurecimento a candidato, um representante fortalecido. 
Declarou, ainda que as duas indicadas são competentes e que 
darão conta do recado. Haja vista, a ausência ou não de um 
“Conselhão da Cidade”, perguntou, se existe uma comissão/
resolução atualizada para a escolha ou de cunho eleitoral, se 
teve publicação dedicada. Ler e testar entendimento no debate, 
do que rege a Lei.

Na sequência, Mayara questionou maior clareza nesta 
escolha e que grupos com este fim, foram criados para buscar, 
solucionar este fomento, destinando ofício em 01 de março de 
2021, assinado junto a Secretaria Executiva de Relações Insti-
tucionais presidida pelo Sr. João Cury, explanou sobre as vagas 
(08), destinadas a Conselheiros do CPM e os critérios adotados 
e procedimentos a serem adotados para resolver o impasse. 
Quisitos: a) Ser titular b) Ser assíduo na Reuniões Ordinárias C) 
Ser legitimados pelos pares, ter o perfil adequado para as fun-
ções por exercer do CPM e exercê-los para a CMPU. Não passou 
pelos Representantes, o que salta aos olhos a desorganização. 
Declara a bagunça , por ser um Mandato Tampão e tratando-se 
de uma revisão ao Plano Diretor, “ são 60 (sessenta ) suplentes 
, pensar em um nome estratégico que possa resolver de manei-
ra mais rápida possível, para ter voz , expor o que já fizeram as 
outras subprefeituras , legitimar os nomes indicados , confirmar 
por ofício , encaminhando a Secretaria , a partir daí o colegiado 
do CMPU se reúnem e validam, outros já estão agindo desta 
forma. Haverão a deliberações desta reunião, já saiu o nome 
do representante da nossa Região, deve-se dar a importância 
em acelerar para acompanhar. Propõe a solução similar como 
foi executado por outros CPMs / e outras subprefeituras O 
interlocutor testou entendimento sobre o documento que 
embasou este pleito, Mayara respondeu que está tudo errado 
neste processo e que o documento estava no SEI , documento 
oficial enviado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano , 
três nomes foram enviados, titular – Soraia (Cidade Ademar), 1º 
Suplente Carlos (M Boi Mirim), 2º Suplente Wellyene (Campo 
Limpo) esta última, secretária coordenação do Conselho , disse 
que o processo dependia muito do interlocutor . A indicação foi 
na Secretaria junto com a Gleida, duas pessoas seriam escolhi-
das de cada CPM, o interlocutor Mota, indicou ela, e esta levou 
à competência do colegiado, destas escolhas visavam as oito 
vagas dos representantes titulares e oito suplentes, explicou 
as demais indicações e que variou de acordo com cada inter-
locutor, o CPM Mboi Mirim indicou o Carlos, Capela do Socorro 
e Parelheiros não fez. O Flávio, fez a indicação da Mayara no 
Grupo de Whatsapp que ela seria a uma das representantes. 
A Soraia sem ter tomado conhecimento, foi indicada dentre os 
candidatos.

Fazendo uso da oratória, O Sr. Paulo, o Presidente do 
CONSEG 43ºDP, entende que existe atraso de um ano e quatro 
meses, neste meio tempo, nada foi discutido sobre o CPOP 
(Conselho de Planejamento Orçamentário Participativo), se-
gundo ele “cobra” a discussão deste tópico pelo CPM até por 
que, sem tirar este atraso, não teria nem como cobrar algo do 
Ministério Público.

Clóvis pede para postergar o pleito, para poder fazer a 
votação sem intervenções externas.

Flávio, em réplica, diz não ter indicado em grupo de What-
sapp o nome da Mayara para a cadeira do CMPU, promove 
a eleição para fazer de maneira mais transparente possível, 
pergunta se a Mayara é candidata, em réplica, ela, Wellyene 
explica o mal entendido. Foi criado um grupo de Whatsapp, 
para discutir com os indicados, postergado do dia 15 para 
esta reunião. Em três reuniões que decidiram indicações por 
votações com três votos, e formalizou junto a subprefeitura, 
explicou sobre a necessidade da celeridade para ter voz e ser 
atuação no CMPU.

Soraia, explica sobre os tópicos a serem discutidos e pen-
dentes para a reunião em curso, menciona sobre as dúvidas que 
devem ser mitigadas e o processo deve ser claro e seguindo um 
rito e tomar conhecimento melhor sobre o assunto de indicação 
da Cadeira do CMPU.

O coordenador, pediu ao colegiado sobre a decisão, inician-
do o conselheiro Alfonso, votou pela eleição e não indicação, 
Amilton é contra a votação, Clóvis é contra a indicação e pede 
esclarecimento, Fátima é contra a indicação, Flávio vota pela 
votação e maior esclarecimentos e interação sobre a forma 
do pleito, Luis Claudio é a favor da votação, Mayara é contra 
a indicação e sim pelo voto em ocasião propicia, Ricardo é 
contra a indicação, Solange é contra a indicação e sim pela 
votação . Soraia vota a favor da votação e Valdice vota contra 
a indicação. Os Conselheiros Aluísio, Itana, Maria José e Waldir 
estavam ausentes.

Flávio, pede avaliação melhor e aprofundada dos conselhei-
ros para fazer a eleição.

Clóvis, pede a palavra para sugerir a convocação a Se-
cretaria de Habitação, o encaminhamento da desocupação da 
área da Alexandre Kiplex, pois a prefeitura fez terraplenagem, 
a situação dos recém desocupados. Que seria um parque linear.

Soraia testa entendimento sobre a votação, fornece o 
status de quatro conselheiros ausentes, sugere para a próxima 
reunião solucionar a votação. Pediu votação a esta sugestão, 
que foi aceita com exceção de Mayara.

Amilton, pede a votação no início da próxima reunião.
Mayara, sugere reunião extraordinária para fazer a votação 

do representante. Testa entendimento sobre os esclarecimentos, 
não concorda em realizar uma reunião ordinária com 3 Pautas, 
mas tratar do CMPU entre os colegiados via grupo whatsapp.

Clóvis pede para ser tratada a votação na próxima reunião, 
sugere a todos os conselheiros para buscarem informações per-
tinentes ao CMPU e se interem do assunto. Afirmando que tudo 
isso é culpa do governo, a falta de transparência.

Flávio esclarece que no início da próxima reunião, será efe-
tuada a eleição e todos concordaram, exceto Mayara buscando 
maiores informações e um representante da prefeitura para 
melhor solucionar no dia 19/04/2021.

Paulo, sugeriu que tratássemos do assunto CMPU inter-
namente entre os conselheiros. Deixa registrado via chat para 
constar em Ata dois assuntos que busca informações:

1. Como está a desapropriação do terreno da Caixa Econô-
mica – Sra. Solange;

2. Problemas no piscinão 1, 2 e 3.
Luis Claudio, concorda também em discutir internamente 

entre os conselheiros.
Votou por unanimidade os 10 presentes, a legitimar o Ri-

cardo Vicente (Lolo) como segundo secretário, exceto os 4 con-
selheiros ausentes, Aluísio, Itana, Maria José, Mayara e Waldir.

Flávio, reitera sobre a Secretaria de Habitação, referente ao 
CEU de nossa região, solicitando ao interlocutor Hélio, informa-
ções para próxima reunião em qual estágio se encontra.

Soraia, relata a importância de deixar registrado os nomes 
dos conselheiros a serem substuidos pelos suplentes, a se fazer 
necessário cumprir a portaria do CPM. E foram sinalizados 2 
conselheiros a serem substituídos Maria José e Waldir, fican-
do a analisar se o conselheiro Aluísio efetivamente faltou o 
suficiente para ser também substituído. Ficou decidido que os 
conselheiros, levarão ao grupo de whatsApp todos os detalhes 
referente a substituição dos suplentes.

As demandas não comentadas em reunião, mas descritas 
no chat, terão espaços na próxima reunião ordinária, prevista 
em 19/04/2021.

Flávio, informou que o terminou da reunião ás 21h06 com 
15 participantes e durante o percurso, chegou a 26 participan-
tes. Agradeceu a presença de todos e com a concordância dos 
conselheiros presentes, encerrou a reunião.

Conselheiros presentes (13):
Flávio Veloso Rocha (coordenador), Soraia Barbosa de 

Carvalho (secretária-geral), Alfonso Rodrigues Gonzáles, Aluizio 
Roberto Jordão, Amilton Chaves Mineiro, Clóvis Rodrigues Fer-
reira, Fátima Braz da Silva Lima Santos, Itana Dos Santos Reis, 


