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 CULTURA
 COORDENADORIA DE CIDADANIA 
CULTURAL

 COMUNICADO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO 
PARA ALUNOS NOVOS DA ESCOLA MUNICIPAL 
DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA

A Secretaria Municipal de Cultura FAZ SABER que durante 
o período de 18 a 23 de fevereiro de 2022, a Escola Muni-
cipal de Iniciação Artística – EMIA, sediada na Rua Volkswagen, 
s/nº, Parque Público Lina e Paulo Raia, Jabaquara, São Paulo, 
SP, regulamentada pela Lei n. 15.372, abrirá inscrição on-line 
para vagas para alunos novos do curso regular para o ano 
letivo de 2022.

Para as inscrições on-line será necessário acessar, das 
09h00 do dia 18 de fevereiro até às 18h00 do dia 23 
de fevereiro de 2022, o link https://forms.gle/FqxLBVThCrU-
x3mEC7 nos endereços http://emiasp.blogspot.com./ , https://
www.facebook.com/emia.escolaemia ou https://www.insta-
gram.com/emiaoficial/

1. DO OBJETO
1.1 O presente comunicado visa o preenchimento das 

vagas remanescentes para alunos novos do curso regular de 
iniciação artística para crianças nascidas nos anos de 2014 
e 2015

1.2 A Escola Municipal de Iniciação Artística tem por fina-
lidade assegurar aos alunos, a iniciação nas artes por meio de 
processos criativos nas linguagens artísticas de Artes Visuais, 
Dança, Música e Teatro.

1.3 O curso regular de iniciação artística, com duração de 
no mínimo 6 anos e no máximo 8 anos, é constituído por:

I. 5 e 6 anos: 2 (duas) horas de aula uma vez por semana, 
com dois professores de linguagens diferentes concomitante-
mente;

II. 7 e 8 anos: 3 (três) horas de aula uma vez por semana, 
com dois professores de linguagens diferentes concomitante-
mente;

III. 9 e 10 anos: 4 (quatro) horas de aula uma vez por 
semana, com quatro professores de linguagens diferentes 
concomitantemente;

IV. 11 e 12 anos: 3 (três) horas de aula uma vez por 
semana, com dois professores da mesma linguagem, devendo 
o aluno escolher, a cada ano, uma dentre as quatro linguagens 
artísticas.

2. DAS VAGAS
2.1 Serão oferecidas vagas novas, como segue:
2.1.1 Período matutino – 34 vagas – nascidos em 2015
2.1.2 Período vespertino – 12 vagas – nascidos em 2015
2.1.3 Período matutino – 36 vagas – nascidos em 2014
2.1.4 Período vespertino – 33 vagas – nascidos em 2014
3. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
3.1 Serão aplicadas às vagas cotas oriundas das políticas 

de ações afirmativas:
3.1.1 50% no mínimo destinadas às crianças que se decla-

ram indígenas, pardas, pretas ou negras
3.1.2 20% no mínimo destinadas às crianças oriundas da 

escola pública, acrescidos dos candidatos não contemplados 
no item 3.1.1

3.1.3 30% destinadas a livre concorrência, implicando todo 
o contingente de candidatos inscritos, acrescidos dos não con-
templados nos itens 3.1.1 e 3.1.2

3.1.4 Caso as vagas destinadas as cotas não sejam pre-
enchidas conforme no item 3.1.1, elas serão automaticamente 
destinadas ao item 3.1.2, e assim sucessivamente.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão efetivadas conforme distribuição 

das vagas indicada no item 3. Da Distribuição das Vagas e 
ordem de inscrição.

4.2 As inscrições serão automaticamente canceladas 
quando:

I. realizadas em duplicidade, para os dois períodos e/ou 
com informações divergentes.

II. realizadas fora do dia e horário indicado no item 6.1
III. no momento da matrícula, os documentos apresentados 

do candidato sorteado não estiverem de acordo com os critérios 
preestabelecidos 

5. DA MATRÍCULA
5.1 Datas e horários: 
5.1.1 03/03/2022 - das 09h00 às 11h00 ou das 13h30 às 

15h30
5.1.2 04/03/2022 - das 09h00 às 11h00 ou das 13h30 às 

15h30
5.2 Local: 
5.2.1 Escola Municipal de Iniciação Artística – Rua 

Volkswagen, s/nº – Parque Lina e Paulo Raia – Casa 1
5.3 Documentação necessária: 
5.3.1 Ficha cadastral preenchida e impressa, recebida ante-

cipadamente por link
5.3.2. Fotocópia legível do RG ou Certidão de Nascimento 

da criança
5.3.3 Fotocópia legível do RG dos pais ou responsável
5.3.4 Fotocópia legível do comprovante de residência
5.3.5 2 fotos 3x4 recentes constando o nome da criança 

no verso
5.3.6 Fotocópia do comprovante de matrícula da escola 

regular
5.3.7. Fotocópia da carteira de vacinação atualizada
6. DA NÃO EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 
6.1 A não efetivação da matrícula nas datas citadas no 

item 6 acarretará automaticamente a perda da vaga. Serão 
chamados para preenchimento da vaga os candidatos cons-
tantes da respectiva lista de espera, sorteada conforme o item 
5.6, pela ordem.

7. DO DIA E HORÁRIO DE AULA
7.1 A escolha de dia e horário das aulas dos candidatos ins-

critos ocorrerá no ato da matrícula, por ordem de chegada.

 COORDENADORIA DE CENTROS 
CULTURAIS E TEATROS

 CESSÃO DE ESPAÇO
Processo nº 6025.2022/0002699-4 
Trata-se de solicitação contida na proposta (058763759) de 

cessão não onerosa do Teatro Municipal de Santo Amaro Paulo 
Eiró, para a realização do evento “Bem do seu tamanho”. A 
cessão compreenderá os dias 26 e 27 de Março de 2022.

Por se tratar de cessão não onerosa, está dispensado o 
pagamento do preço público conforme estabelecido no Decreto 
60.972/2021, 31 de dezembro de 2021.

Foram anexados os documentos da cessionária, bem como 
de seu representante legal (058764446).

Feitas tais considerações, eu, Geondes Antonio da Silva 
- RF:883.288-9, atesto que o presente tem condições de pros-
seguir e manifesto-me favorável a pretensão da solicitante. 
Portanto, mediante assinatura do respectivo termo de respon-
sabilidade e cumprimento das demais obrigações estabelecidas 
pela legislação, autorizo a cessão.

 DEPARTAMENTO DOS MUSEUS 
MUNICIPAIS

 CESSÃO DE IMAGEM
Processo nº 6025.2022/0002664-1 
O Diretor do Departamento dos Museus Municipais, da 

Secretaria Municipal de Cultura, no uso das suas atribuições 
legais, após parecer favorável do Gestor Local de Avaliação 
das Solicitações de Materiais Integrantes dos Acervos da SMC, 

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 1074
SUBPREFEITURA DA VILA PRUDENTE
ENDERECO: AVENIDA DO ORATÓRIO, 172
A vista do contido no 6060.2022/0000413-4 - MARIA 

LUIZA VIANA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para 
Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 
58.831/2019..6060.2022/0000415-0 - Auto de Licença de 
Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa F A C AUTO PECAS LTDA CNPJ 34441631000168 

teve sua licença deferida.
6060.2022/0000421-5 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PLAST-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS-

TICOS E MOLDES LTDA CNPJ 1383478000100 teve sua licença 
deferida.

6060.2022/0000422-3 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa PLAST-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS-

TICOS E MOLDES LTDA CNPJ 1383478000100 teve sua licença 
deferida.

6060.2022/0000423-1 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa PLAST-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS-

TICOS E MOLDES LTDA CNPJ 1383478000100 teve sua licença 
deferida.

6060.2021/0003161-0 - Cadastro de Anúncios
Despacho indeferido
Interessados: MARCOS AUGUSTO ANTUNES VALENTE
DESPACHO: INDEFIRO o presente pedido Licença de Anún-

cio Indicativo-Cadan, nos termos da Lei 14.223/06 regulamen-
tada pelo Decreto 47.950/06 e Portaria 12/2007/SMSP (Motivo: 
não atendimento do comunique-se no prazo legal).

Instancia conforme art. 20 do Decreto 47.950/06.
(1ª instância)
Publique-se.
Enviar correspondência ao interessado com aviso de 

recebimento e com o teor do despacho para o endereço que 
constar no CCM, conforme item 12 da Portaria 12/2007/SMSP.

Aguardar prazo recursal conforme art. 29 da Lei 14.223/06, 
30 dias a partir da data de publicação do despacho no Diário 
Oficial.

 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA

 EMERGENCIAL / CCOI 28095997
Considerando os elementos constantes do presente, em 

especial o parecer técnico do Engenheiro Agrônomo às fls. 02 
que acolho, e com fundamento na Lei Municipal nº 10.365/87 7 
e DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.535/88 E Nº 28.088/89, artigo 
11 inciso II e III, e Artigo 12 inciso II, Autorizo a supressão de 01 
(uma) 01 Ipê - espécie (handroanthus impetiginosus) e o plantio 
em substituição de (01) espécie de médio porte, plantada nas 
adjacências do passeio público da Rua Campos Novos, 62 – Vila 
Lúcia - SP. Que será realizada pela PMSP.

Emergencial
Considerando os elementos constantes do presente, em 

especial o parecer técnico do Engenheiro Agrônomo às fls. 02 
que acolho, e com fundamento na Lei Municipal nº 10.365/87 7 
e DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.535/88 E Nº 28.088/89, artigo 
11 inciso II e III, e Artigo 12 inciso II, Autorizo a supressão de 
01 (uma) 01 Mangueira - espécie (Mangífera indica) e o plantio 
em substituição de (01) espécie de médio porte, plantada nas 
adjacências do passeio público da Rua Tobaiaras, 84 – Pq. da 
Vila Prudente - SP. Que será realizada pela PMSP.

 SAPOPEMBA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 CONVITE PARA A POPULAÇÃO
O CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA SUBPREFEI-

TURA SAPOPEMBA E A SUPREFEITURA SAPOPEMBA, CON-
VIDAM A POPULAÇÃO E OS CONSELHEIROS PARTICIPATIVOS 
TITULARES, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
REMOTA DO CONSELHO PARTICIPATIVO, A REALIZAR-SE NO 
DIA 17.02.2021 DAS 19 AS 21:00 HORAS EM FORMATO VIR-
TUAL NA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS – EM CUMPRI-
MENTO AO DECRETO n. 59.283/2020 e Portaria 003/PREF/CC/
SERS/2020.

PAUTAS
-Palestra Dona Seletiva solicitação de coleta Ruas: Rogerio 

Hermitage Calvo CEP 04976-160, João Lopes de Lima CEP 
03976-020, Francisco Super CEP 03928-235, Éverton Reação 
CEP 03976-190, Esquivel Navarro CEP 03928-130

- Remoção árvore UBS Moreira Sales
- Remoção árvore Rua Ana Essipova
- Concretagem travessa Nicolau Costarelli
- Capinação protocolo 27912725
- Remoção árvore UBS Jdm Grimaldi - protocolo 156 so-

licitação n. 28028344 sobre alinhamento CPMs com CR com 
senhor Jorge Kayano - Instituto Pólis

- Informes
LINK de acesso: ht tps : / / teams.microsoft .com/ l /

meetupjoin/19%3ameeting_Nzk1ZjFlMTAtNTY2Ni00ZjZlLW
IyNzItOWQzNDlhNjc0OTY0%40thread.v2/0?context=%7b%
22Tid%22%3a%22f398df9c-fd0c-4829-a003-c770a1c4a06
3%22%2c%22Oid%22%3a%22d8dfb108-4eac-4dab-a6de-
5c547b85e3c8%22%7d

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL É - FUNDAMENTAL PARA A 
CONQUISTA DE RECURSOS PARA UMA MELHOR GESTÃO NA 
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

PARTICIPE EXERÇA SUA CIDADANIA!
MARLON SALES DA SILVA
SUBPREFEITO SAPOPEMBA
FATIMA ELODIA FILIPPINI
COORDENADORA DO CPM SUBPREFEITURA SAPOPEMBA

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 1074
SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
ENDERECO: AVENIDA DO ORATÓRIO,
A vista do contido no 6061.2022/0000207-2 - FRANCISCO 

DE ASSIS LIRA FILHO - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO 
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto 
nº 58.831/2019..A vista do contido no 6061.2022/0000208-
0 - MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - DEFIRO A PORTARIA 
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços 
nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do contido no 
6061.2022/0000206-4 - ELANE GOMES PEREIRA 94137641668 
- DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Pres-
tação de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista 
do contido no 6061.2022/0000205-6 - ANA PAULA MOURA DA 
CRUZ 41813514836 - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO 
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 
58.831/2019..A vista do contido no 6061.2022/0000209-9 - 
PRISCILA MAGALHAES DA SILVA COSTA - DEFIRO A PORTARIA 
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos 
termos Decreto nº 58.831/2019..

invadindo provavelmente a área pública. O Subprefeito anotou 
e ficou de verificar. O conselheiro Durval pediu para verificar 
também a viela da Ibijaú, em Moema, que pode ter o mesmo 
problema, pois aparentemente, parte virou quadra de esportes 
de condomínio, estacionamento, entre outros. O Subprefeito 
Luis Felipe respondeu que existe um processo há anos que trata 
de ocupação de condomínios em Moema de área pública e 
que inclusive tem um inquérito civil instaurado pelo Ministério 
Público de São Paulo para averiguar essa ocupação irregular.

A secretária Suzana passou para o último ponto, o salário 
das mães prestadoras de serviço nas escolas, e deu a palavra 
para a Carolina, que explicou que as mães foram finalmente 
contratadas. A representante Bruna informou que enviaria as 
informações e dados a respeito do caso no grupo dos conselhei-
ros até a próxima reunião ordinária.

O conselheiro Lucian informou que, enquanto a reunião 
acontecia, ele verificou o cadastro do terreno com placa vende-
-se no site do Geosampa e que o lote está listado como proprie-
dade do município de São Paulo, apesar de ter uma placa de 
"vende-se" do Metrô de São Paulo. Por isso, ele assume que o 
lote tenha sido cedido em algum momento e que é importante 
sabermos a respeito desse pleito. Para concluir, o conselheiro 
ressaltou que o CPMVM havia feito um ofício para que o terre-
no fosse destinado para moradia de interesse social e que seria 
muito interessante e importante que a Subprefeitura apoiasse 
os conselheiros nessas ações, que vão além da zeladoria da 
cidade.

5. Solicitação e devolutiva do Fórum da Pessoa com Defici-
ência da Vila Mariana

A conselheira Márcia explicou que foi enviado ofício para 
o Subprefeito Luis Felipe, Adilson e Bruna no final de dezembro. 
A seguir, a conselheira leu parte do texto a seguir e o texto 
completo foi adicionado à ata a pedido da Conselheira Marcia.

Tema do evento: A Educação das Pessoas com Deficiência: 
Direitos Proclamados X Contexto X Caminhos possíveis para 
criar condições favoráveis.

A Educação Formal na perspectiva da Instituição pública
Solicitamos para a Subprefeitura:
1. Representação institucional: Presença de um represen-

tante da Subprefeitura, preferencialmente, o Subprefeito.
2. Assessoria de comunicação presente para a cobertura 

do evento.
3. Logística- Redigir ofício para a CIA Metropolitano comu-

nicando que haverá grande fluxo de Pessoas com Deficiência 
nas estações Santa Cruz das linhas Azul e Lilás e na estação 
Hospital São Paulo após as 11h00, justificado pela realização 
do evento. O ofício deve ser entregue presencialmente no perí-
odo da manhã do dia do evento em uma das estações em que 
haverá grande fluxo.

4. Redigir um ofício para a CET comunicando o evento 
com fluxo de Pessoas com Deficiência, solicitando 4 cones para 
serem colocados na rua Borges Lagoa nº 1209, onde serão 
estacionadas 2(duas) vans do Serviço ATENDE, sugerir acompa-
nhamento do trânsito nas proximidades do evento.

5. Redigir ofício para a Guarda Civil ou Polícia Militar soli-
citando acompanhamento da movimentação de pedestres nas 
imediações, principalmente nas travessias das ruas transversais 
da rua Borges Lagoa e na saída da rua Pedro de Toledo da 
Estação São Paulo.

6. A assessoria de comunicação da Subprefeitura deve 
fazer um card digital com banner de divulgação em que será 
inserido o link para inscrição. O Banner deve conter os logos 
dos apoiadores: SMPED, Subprefeitura e Pastoral das Pessoas 
com Deficiência. A SMPED deve aprovar a inserção do logo com 
o banner pronto. A assessoria de comunicação da SMPED deve 
passar as normas para inserir. O banner também deve conter os 
símbolos de Libras, audiodescrição e Libras tátil com a descrição 
da imagem e o link fora do card.

7. O banner digital deve estar pronto para divulgação em 
06 de junho de 2022.

8. Ampla divulgação nas redes sociais e veículos de co-
municação.

9. Mestre de cerimônia.
10. Existe possibilidade de gravação e filmagem do evento?
Todas as solicitações foram encaminhadas via ofício do 

FPCDVM à Subprefeitura
Informes:
- A conselheira Denise informou que, no próximo dia 25/01, 

é aniversário de 468 anos de SP e haverá uma ação de plantio 
coletivo do CADES para manutenção da floresta urbana Soishiro 
Honda no Ibirapuera.

- A conselheira Márcia informou que, em dezembro de 
2021, houve a benção da pedra fundamental de uma nova 
paróquia que será feita na Chácara Klabin.

Encerrada a pauta, sem pedidos de palavra, a reunião foi 
finalizada pela Coordenadora.

 VILA PRUDENTE
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 TERMO DE AUTORIZAÇÃO 006/VP/2022
Elisete Aparecida Mesquita, Subprefeita da Vila Prudente, 

no uso das competências que lhe foram conferidas por Lei,
RESOLVE AUTORIZAR:
Interessado: Antônio Alves Ribeiro
Responsável: Antônio Alves Ribeiro
Evento: CONFRATERNIZAÇÃO
Data: 18 de fevereiro de 2022
Local: Praça sem denominação, localizada em frente a Rua 

Padre Bruno Ricco
Horário: 17h00 às 21h00
Público estimado: 60 pessoas
Obrigando-se o autorizado à:
1) Obedecer as regras estabelecidas no artigo 146 da Lei 

Municipal nº 16.402/2016, quanto a emissão de ruídos;
2) Obter junto à CET – Companhia de Engenharia de Tráfe-

go, a devida autorização, bem como atender às recomendações 
técnicas e restrições apresentadas por essa Companhia;

3) Obter junto a Policia Militar do Estado de São Paulo, o 
apoio quanto à segurança para a realização do evento;

4) Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos ao 
patrimônio público;

5) Estabelecer passagens para pedestres devidamente 
sinalizadas;

6) Manter o local limpo durante e após o evento;
7) Respeitar na íntegra a Lei nº 14.223/06 (Lei Cidade 

Limpa)
8) Todos os protocolos com as medidas sanitárias para 

prevenção de contágio do COVID-19 devem ser implantados 
e respeitados.

Notas:
1) Proibido a colocação de faixas, cartazes, placas e seme-

lhantes com viés publicitário;
2) Vedado o uso de veículos no passeio, bem como sobre as 

áreas de circulação de pedestres e calçadões;
3) A Subprefeitura da Vila Prudente declara que se isenta, 

através do instrumento ora expedido, de qualquer responsabili-
dade por danos pessoais ou patrimoniais, devendo o autorizado 
providenciar garantias necessárias, antes, durante e após o 
evento;

4) O presente Termo de Autorização e Compromisso refere-
-se exclusivamente a Legislação Municipal, devendo, ainda, 
serem observadas as Legislações Estadual e Federal pertinentes;

5) O Autorizado compromete-se a realizar o evento em 
questão, respeitando todas as condições acima descritas, sob 
pena de não mais obter autorização desta Subprefeitura para 
a realização de eventos de qualquer ordem, sem prejuízo das 
multas e demais sanções legais cabíveis.

CONSIDERANDO
Que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucio-

nalidade, ainda que dependendo de ajustes, da Lei 13.881, de 
30 de Julho de 2004, que dispõe sobre a criação, composição 
e funcionamento do Conselho de Representantes (CR), deter-
minando que a Câmara Municipal inicie as providências para 
a sua implantação;

Que o Decreto 60.773, de 16 de Novembro de 2021, prorro-
ga até 31 de Março de 2022 o mandato dos atuais Conselheiros 
do Conselho Participativo Municipal (CPM);

Que a transição entre CPM e CR depende da aprovação no 
plenário da Câmara de um novo projeto de lei a ser elaborado, 
adequando a Lei 13.881/2004 à nova realidade;

Que, concluída a aprovação da nova lei, será necessário 
proceder ao processo completo de eleição direta dos Conselhei-
ros do CR em cada uma das 32 Subprefeituras, com a formação 
de comissões eleitorais, prazos para inscrições de candidatos e 
posterior validação de candidaturas, planejamento e divulgação 
das votações, apurações etc;

Que todo este processo deve estar concluído no exíguo 
prazo de pouco mais de 2 meses, evidenciando a urgência das 
medidas necessárias para sua efetivação;

Que os atuais Conselheiros do CPM não contavam com a 
necessidade de prorrogar seus mandatos e podem não estar 
disponíveis para cumprir suas funções, sendo portanto aconse-
lhável que o CR seja empossado a tempo de evitar a necessida-
de de novas prorrogações;

Que os Conselhos Municipais como o CPM e o CR, por 
serem peças fundamentais da participação popular no moni-
toramento e no controle das ações da Administração Pública, 
constituindo importante mecanismo de fortalecimento da cida-
dania, não devem sofrer solução de continuidade, sob pena de 
graves prejuízos para a democracia participativa;

O Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura da 
Vila Mariana vem respeitosamente solicitar os seguintes es-
clarecimentos. Em que fase se encontra a redação/tramitação 
do referido do Projeto de Lei? A Câmara acredita ser viável 
concluir este processo a tempo de o Poder Executivo realizar o 
processo eleitoral?

Atenciosamente,
Conselho Participativo Municipal
O conselheiro Durval explicou, por fim, que as providên-

cias são urgentes, em face do pouco tempo disponível para a 
aprovação do projeto de lei e a realização do processo eleitoral 
completo em cada uma das subprefeituras. Todos os conselhei-
ros presentes aprovaram o envio do ofício.

A conselheira Carmen ressaltou que o ofício não pede es-
clarecimentos sobre a natureza do Conselho de Representantes, 
mas sobre o andamento das providências necessárias para a 
sua implementação. A conselheira encerrou sua fala sugerindo 
que deveriam fazer a eleição dentro do nosso mandato (para 
não o impactar) e sem essa prorrogação dos mandatos dos 
conselheiros.

4. Devolutiva sobre solicitações do CPM-VM em 2021: A 
organização dos catadores (ecopontos), a possível ocupação da 
viela sanitária, o plano para acolhimento e direcionamento dos 
moradores de rua, os resultados da atual política de assistência 
social da prefeitura com relação aos moradores de rua, as 
demandas com relação aos pets, o salário das prestadoras de 
serviços nas escolas, campanha educativa para a população, 
classificação do terreno da Ana Rosa.

A Bruna, representante da Subprefeitura, começou falando 
sobre moradores de rua e que a equipe da Subprefeitura está 
sempre em contato com a SMADs, que é a responsável pelas 
pessoas em situação de rua. Conforme ela informou, o número 
de pessoas em vulnerabilidade em toda a cidade aumentou e 
o que estão fazendo é aumentar a sua presença junto a essas 
pessoas, ajudando com a limpeza, retirada de entulho etc. 
Em torno de duas vezes por semana, a Subprefeitura passa 
por exemplo no Viaduto Nove de Julho fazendo a limpeza e 
sempre a SMADs passa antes para acolhê-los, porém, como é 
sabido, nem sempre as pessoas optam por ir para os abrigos. O 
Subprefeito Luis Felipe pediu a fala e comentou que as políticas 
de Assistência Social respeitam os direitos dessa população e a 
Prefeitura cuida da limpeza e zeladoria das áreas. O Subprefeito 
informou que a cidade tinha antes da pandemia 7000 morado-
res em situação de vulnerabilidade e que, hoje, estimam 40 a 45 
mil pessoas em situação de rua.

Sobre a demanda dos pets, a Bruna, representante da 
Subprefeitura, informou que foram 38 RGAs e 65 pets foram 
vacinados.

Sobre a pauta dos catadores, iniciada na última reunião, 
o Subprefeito Luis Felipe respondeu de forma afirmativa e 
informou que hoje colocou cota nesse SEI, devolvendo para a 
Amlurb, sobre os ecopontos. Inclusive, relembrou o pleito da 
Associação Viva Moema, por meio da Simone e Suzana, que 
solicitaram pessoalmente um ecoponto para Moema. Conforme 
informou Luis Felipe, o parecer é bastante favorável tanto da 
Secretaria do Verde quanto da própria Prefeitura e, em um 
futuro breve, ainda em 2022, pretendem instalá-lo no bairro.

A Conselheira Denise questionou sobre o que farão com os 
moradores em situação de rua, se acaso for definido o ponto 
embaixo do Viaduto da 11 de Junho, onde há bastante concen-
tração. O Subprefeito informou que a política de Assistência So-
cial na cidade é feita pela Secretaria de Assistência Social, e que 
é feito o abrigamento desses moradores, mas que nem sempre 
é aceito, uma vez que não pode ser uma ação obrigatória.

O conselheiro Victor comentou a fala do Subprefeito e in-
formou que estamos diante de uma crise, onde essa população 
está crescendo muito e a atuação vai além do abrigamento, 
tem o encaminhamento, como fará a reinserção dessas pessoas 
no mercado de trabalho, pessoas que não tem teto, não tem 
emprego e temos o dinheiro do imposto pago para ajudarmos 
também essas pessoas. O conselheiro reafirmou que é uma 
pauta recorrente desde o início do mandato e que todos os 
conselheiros gostariam de ações efetivas.

O conselheiro Salvador relembrou de ações que aconte-
ceram na Cracolândia de contratação de serviços temporários 
para essa população e que esse tipo de ajuda, criando uma 
frente de trabalho para ocupar os tantos espaços vazios nas 
Subprefeituras, por exemplo e em tantas outras Secretarias.

A conselheira Márcia pontuou que essa pauta é muito 
importante e, por isso, em reuniões anteriores, ficou decidido 
que faríamos uma reunião extraordinária para discutir apenas 
sobre iniciativas e ações voltadas para as pessoas em situação 
de rua. A conselheira relembrou uma ação do Padre Lancelotti, 
que abriu uma padaria e contratou pessoas em situação de rua 
para aprender a fazer pão e trabalhar na padaria.

O conselheiro Durval sugeriu que o novo ecoponto de 
Moema fosse do outro lado do bairro, próximo ao Parque Novo 
Mundo, nos cruzamentos da Av. Ibirapuera ou Av. Santo Amaro 
com Av. Bandeirantes, uma vez que o viaduto Onze de Junho 
está muito próximo a um ecoponto existente, na esquina da 
José Maria Whitaker com a R. Casemiro da Rocha.

A secretária Suzana passou para o próximo ponto, sobre 
o terreno da Ana Rosa, pauta da conselheira Denise. A conse-
lheira explicou que o terreno era da Prefeitura, era um posto 
de gasolina irregular, o metrô ocupou a área e o terreno agora 
está com placa de vende-se, porém trata-se de uma área pú-
blica. Para encerrar, a conselheira informou que gostaria de ter 
mais informações sobre o terreno. Ambos os representantes da 
Subprefeitura disseram que vão verificar, pois o representante 
Adilson não repassou para eles, e irão dar a devolutiva para os 
conselheiros.

A secretária Suzana falou sobre outro ponto ainda dentro 
do mesmo item da pauta, a questão da ocupação da Viela 
Sanitária. O conselheiro Victor relembrou que há um posto 
de gasolina na José Maria Whitaker que foi demolido para 
virar prédio e que está todo cercado. Há um pedaço da viela 
sanitária que foi esticado, com um muro e que foi construído 


