quinta-feira, 20 de maio de 2021
6030.2021/0001241-7 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa B.S. STUQUI DOCES E CONFEITARIA LTDA CNPJ
41498407000178 teve sua licença deferida.
6030.2021/0001242-5 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa B.S. STUQUI DOCES E CONFEITARIA LTDA CNPJ
41498407000178 teve sua licença deferida.
6030.2021/0001230-1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CLINICA INTERVIR MEDICAL CENTER LTDA
CNPJ 39748054000175 teve sua licença deferida.
6030.2021/0001231-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CLINICA INTERVIR MEDICAL CENTER LTDA
CNPJ 39748054000175 teve sua licença deferida.
6030.2021/0001232-8 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CLINICA INTERVIR MEDICAL CENTER LTDA
CNPJ 39748054000175 teve sua licença deferida.

BUTANTÃ
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2021-2-089
PREFEITURA REGIONAL DO BUTANTA
ENDERECO: RUA ULPIANO DA COSTA MANSO, 201
PROCESSOS DA UNIDADE SUB-BT/PE
2019-0.045.954-6 JOSE LUIS DUBON SANTAMARIA
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 CADASTRADOS.

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES SEI DESPACHOS: LISTA 879
SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ
ENDERECO: RUA ULPIANO DA COSTA MANSO, 201
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA
Conforme PORTARIA 54/PR-BT/GAB/2017, Lei 10.365/87,
Lei 17.267/20, Decreto 29.586/91, Lei 16.137/15, Decreto
56.306/15 e Portaria 25/SP-BT/2015, informamos que será
AUTORIZADO o serviço de CORTE de UMA Árvore da espécie
TIPUANA, através do SEI 6016.2021/0000938-0, por enquadramento no inciso III ("risco iminente de queda") do artigo 11 da
Lei 10.365/87, com reposição ambiental através do plantio de
UMA muda padrão DEPAVE no endereço para manutenção da
densidade arbórea.
Local: EMEF MARECHAL DEODORO DA FONSECA - Praça
Imprensa Paulista, 30
6031.2020/0001585-1 - Comunicações Administrativas: Memorando
Despacho indeferido
Interessados: GREMIO RECREATIVO BENEFICENTE
CULTURAL ESCOLA DE SAMBA OS COBRAS DE BUTANTÃ
DESPACHO:I - INDEFIRO a solicitação para cessão de
espaço público na Rua Dr. Ladislau de Abreu nº 120, à
vista da manifestação de SEHAB cujo terreno pertence ao
Empreendimento Residencial Esmeralda, que está em processo
de licitação para a construção de unidades habitacionais
II - Publique-se
III - Arquive-se.
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA
Conforme PORTARIA 54/PR-BT/GAB/2017, Lei 10.365/87,
Lei 17.267/20, Decreto 29.586/91, Lei 16.137/15, Decreto
56.306/15 e Portaria 25/SP-BT/2015, informamos que será
AUTORIZADO o serviço de PODA de UMA Árvore da espécie
TIPUANA, através do SEI 6031.2020/0004111-9, por enquadramento no inciso II ("estado fitossanitário") do artigo 11 da Lei
10.365/87.
Local: E. E. "PROFESSOR LOURIVAL GOMES MACHADO"
Estrada de Santo Amaro, n.° 55

CAMPO LIMPO
GABINETE DA SUBPREFEITA
6032.2021/0000193-9
Despacho
I - DEFERIDO o pedido de Atestado da empresa TRAJETO
Construções e Serviços Ltda. , referente a CONSERVAÇÃO DE
PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, em área desta
Subprefeitura Campo Limpo, conforme processo de contratação
nº 2015-0.001.579-9, SEI nº 6032.2017/0000006-4 .
II - PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES:
1 - Lavre-se o Atestado mediante o recolhimento dos emolumentos devidos;
2 - A interessada terá 30 (trinta) dias para a retirada do
mesmo após a publicação, logo após, arquive-se.
3 - PUBLIQUE-SE.

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES SEI DESPACHOS: LISTA 879
SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO
ENDERECO: RUA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO,
59
A vista do contido no 6032.2021/0001215-9 - VERA LUCIA MOREIRA DA SILVA 02604985489 - DEFIRO A PORTARIA
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços
nos termos Decreto nº 58.831/2019..6032.2021/00012108 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o
Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa C CRISTINA TRAVAGIM PROTESE CNPJ
11518722000159 teve sua licença deferida.
6032.2021/0001211-6 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa C CRISTINA TRAVAGIM PROTESE CNPJ
11518722000159 teve sua licença deferida.
6032.2021/0001212-4 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa C CRISTINA TRAVAGIM PROTESE CNPJ
11518722000159 teve sua licença deferida.

CASA VERDE - CACHOEIRINHA
GABINETE DO SUBPREFEITO
CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CPM CASA VERDE/CACHOEIRINHA
O Conselho Participativo Municipal realizará a sua reunião
ordinária mensal, no dia 25 (terça-feira) de Maio, às 19
horas, em primeira chamada, ou 19:30 horas, em segunda chamada, em atendimento ao Decreto Nº 59.023.

Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Esta reunião estava programada para acontecer hoje, dia
18, mas devido a problemas de
saúde da secretária do CPM, que a impossibilita de participar, e considerando o grave prejuízo que esta ausência criaria,
a reunião, conforme resolução anterior do Conselho, foi adiada
para a terça-feira subsequente.
A reunião realizar-se-á em ambiente de vídeo conferência,
nos termos da Portaria Nº 003/PREF/CC/SERS/2020.
A pauta da reunião será:
PLOA 2022
Obras nas Ruas Gervásio Leite Rebelo, Ministro Lins de
Barros e Escadão no Peri Alto
Obras contra enchentes na Rua Cachoeira dos Antunes
Obras no Córrego Tabatinguera
Manutenção de praças, limpeza de terrenos e ações contra
pontos viciados
Limpeza de terreno infestado e escorpiões e cobras
Outros assuntos de interesse dos conselheiros e/ou munícipes

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES SEI DESPACHOS: LISTA 879
SUBPREFEITURA DA CASA VERDE / CACHOEIRINHA
ENDERECO: AV. ORDEM E PROGRESSO, 1001
A vista do contido no 6033.2021/0001075-5 - DIEGO DOS
SANTOS PASSOS - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019..

CIDADE ADEMAR
GABINETE DO SUBPREFEITO
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (CPM)
CIDADE ADEMAR
ATA DE REUNIÃO
11ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 19/04/2021
Às 19 (dezenove) Horas do dia 19 (Dezenove) de Abril de
2021 (Dois mil e vinte e um) reuniram-se, os conselheiros participativos municipais eleitos em Cidade Ademar e Pedreira para
a 11ª Reunião Ordinária do Conselho Participativo Municipal
Cidade Ademar. A mesma foi gravada no aplicativo Microsoft
Teams pelo interlocutor Hélio.
O coordenador Flávio, saudou a todos os Conselheiros, representantes de entidades locais da sociedade civil e munícipes
presentes e destacou a presença com boas vindas ao nosso
novo Subprefeito Cidade Ademar Sr. Renato Jardim. Destacou
também os assuntos da presente reunião com os temas de
Infestação de Ratos (Zoonoses) e Tapa Buracos.
Em seguida, passou a palavra secretária Soraia que fez
a leitura da ata anterior - 10ª Reunião Ordinária ocorrida em
15 (quinze) de Março de 2021 ( dois mil e vinte um ), logo em
seguida também fez a leitura da ata da reunião extraordinária
- 6ª Reunião Extraordinária ocorrida em 06 de Abril de 2021 (
Dois mil e vinte um ). Foram feitas correções e as atas foram
aprovadas pelos conselheiros presentes.
Após a leitura das Atas, o coordenador Flávio apresentou o
novo Subprefeito Cidade Ademar, Sr. Renato Jardim, passando-o
a palavra.
Sr. Renato Jardim, saudou a todos os presentes e destacou
a importância do Conselho Participativo para fortalecimento
das políticas públicas, enfatizou que deixa o gabinete à disposição para o Conselho Participativo, sugerindo o agendamento breve de reuniões para estar mais próximo ao Conselho
Participativo. Salientou que está a 30 dias empossado como
Subprefeito e diante das diversas dificuldades da região já conheceu algumas situações e está trabalhando em intervenções
pontuais, como zeladoria e administração da região. Destacou
que o comércio qualifica uma região e que precisamos resgatar
a participação e pertencimento, pois uma região com quase
500 mil habitantes não pode reclamar que outras regiões são
muito boas e que a nossa é muito ruim. Precisamos valorizar e
estar mais próximos à população, e ter um amplo movimento
de conscientização aos munícipes contando com a ajuda do
Conselho Participativo para multiplicar.
Sr Flávio (Coordenador), informou que o Sr Thiago Almeida
da Subprefeitura do Jabaquara estaria presente no dia seguinte
20/04/2021 às 10:30 ao córrego cordeiro na Rua Rolando Curti
altura do número 600. Pediu aos demais conselheiros e demais
presentes interessados que pudessem comparecer ao local
para fortalecer as resoluções dessa demanda em comum com
a nossa região.
Sr Renato Jardim, destacou que nossa região possui um orçamento para esse ano de R$ 34 milhões, um orçamento relativamente equilibrado, comparado a outras Subprefeituras. Temos
uma despesa pontual com os piscinões que gira em torno de R$
8 milhões, nos quais deixam com o nosso orçamento aquém de
recursos com relação a outras subprefeituras, prejudicando outras áreas de atuação. Prometeu brigar para conseguir junto às
secretarias correspondentes, mais recursos para nossa região.
O Sr Flávio (Coordenador) passou a palavra para o Sr Kelsen Maciel, Coordenador de Projeto de Obras da Subprefeitura
Cidade Ademar. O Sr. Kelsen destacou que independentemente
da troca de comando da Subprefeitura, juntamente com o novo
Subprefeito, promete manter e continuar o cronograma de
obras dentro da nossa Região. Destacou que o convite estendido a ele era para informar sobre o TAPA BURACO. Informou que
a operação não está mais com a nossa Subprefeitura e passou
a ser administrada pela secretaria DZU (Departamento de Zeladoria Urbana). Explicou que todas as demandas e problemas
são participados à secretaria e que a resolução das demandas
depende da programação de execução da DZU.
Sr Flávio (Coordenador) passou a palavra aos conselheiros
e munícipes presentes.
Sr Amilton (conselheiro) saudou a todos e deu boas vindas
ao novo Subprefeito Sr Renato Jardim.
Logo em seguida pela ordem de inscritos de fala, Sr Clóvis
(conselheiro) também deu boas vindas ao novo subprefeito e
enfatizou lamentando a ausência do secretário da Estrutura
Administrativa da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), Sr Alexandre Modonezi para maiores explicações sobre
as mudanças de competências dos serviços de TAPA BURACO.
Disse ser um absurdo tal mudança, pois sem a administração
regional pela subprefeitura na execução dessas demandas as
mesmas ficam atrasadas ou nem mesmo executadas.
Sr Paulo Roberto (Presidente do Conseg Cidade Ademar),
saudou a todos e enfatizou que com a ajuda do Conselho
Participativo poderíamos chamar novamente alguém da secretaria da Educação para reforçar a demanda e ter maiores
informações detalhadas sobre a que ponto estamos sobre a
construção do CEU Cidade Ademar, demanda tão importante
para nossa região.
Sr Willians Quintino (munícipe) questionou ao Sr Kelsen
Maciel como é o tempo de resposta para execução das demandas diante das mudanças de competência dos serviços de TAPA
BURACO. Em seguida Sr Kelsen Maciel respondeu que não tem
um tempo de resposta, porque o prazo de execução depende
da Secretaria da DZU (Departamento de Zeladoria Urbana), Sr
Renato Jardim colocou que estaria com o secretário na manhã
seguinte e levantaria maiores informações detalhadas sobre
a descentralização, prazos de execução e funcionamento do
TAPA BURACO e passaria essas informações para o Sr Hélio
(Interlocutor do Conselho Participativo e representante do
Governo Local).
Soraia Carvalho (conselheira), deu boas vindas ao novo
Subprefeito Sr Renato Jardim, e também agradeceu a presença
do Sr Kelsen Maciel em nossa reunião ordinária.

Mayara Torres (conselheira), desejou boas vindas ao novo
subprefeito e ressaltou a importância nas palavras do Sr. Renato
Jardim sobre a transparência e a importância do Conselho Participativo, pediu desculpas pela insistência de um email encaminhado ao Subprefeito com uma demanda de urgência. Ao final
disse estar à disposição juntamente aos colegas do conselho
para construirmos juntos.
Sr Luiz Cláudio (conselheiro), saudou a todos e pediu para
que se atenda as demandas já protocoladas sobre desentupimento de bueiros e abertura de galerias pluviais no cruzamento
das Ruas Oscar de Barros x Rua Tomás Liniei no Jd Selma, além
de destacar que precisa colocar mais caçambas devido a quantidade de lixo acumulada pela comunidade. Sugeriu que as caçambas sejam colocadas fora das entradas dos bueiros, pois há
caçambas atrapalhando o escoamento de água pluvial. Também
destacou e cobrou que há um protocolo para construção de
galerias pluviais nos cruzamentos das Ruas Virgílio Gonçalves
Leite x Rua Artur Capodaglio.
O Sr Renato Jardim, ressaltou que quer uma Cidade Ademar melhor, e que existe motivação e vontade de trabalhar,
que costuma responder a todas as mensagens na medida do
possível, e que é assim que se tem transparência e participação.
Destacou o problema do lixo e das caçambas, citou que já teve
contato com a AMLURB (Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana) e a LOCAT SP GESTÃO DE RESÍDUOS. Salientou que a
região tem 2 Ecopontos que são subutilizados, pois a população descarta o lixo em qualquer lugar, também salientou que
devido a extensão territorial de nossa região há a necessidade
de implantação de um terceiro Ecoponto. Registrou que já houveram algumas intervenções com relação a essas demandas no
bairro 7 praias e obtiveram resultado positivo.
Sr Ronaldo (Presidente do Conseg Jd Miriam), saudou a
todos e reforçou um pedido anterior ao subprefeito, assunto discutido na última live do Conseg Jd. Miriam para que
houvesse uma melhoria de condições e de efetivo da Guarda
Municipal em nossa região para que não fique somente a cargo
da Polícia Militar as intervenções em Escolas, creches e Postos
de saúde. Agradeceu o apoio que o Conseg Jardim Miriam tem
recebido de todos.
Sr. Flávio (coordenador), mencionou que estava em posse
vários ofícios e documentos protocolados as secretarias relacionadas aos assuntos pertinentes discutidos nessa reunião ordinária e que posteriormente iria compartilhar esses documentos
via grupo de whatsapp dos Conselheiros para apreciação de
todos.
Soraia Carvalho (secretária geral), pediu a palavra e informou ao Subprefeito Sr Renato Jardim que o conselho participativo está unificando, e catalogando todas as demandas para
que possam ser apresentadas todas juntas e possamos saber
quais são as viáveis e quais já estão sendo executadas.
Sr. Renato Jardim, achou super importante o que a Soraia
disse em sua fala e destacou a importância que quanto mais estivermos próximos, mais poderemos construir um lugar melhor,
independente de viés político e partidário, que uma boa gestão
pública se faz com participação. Que a prefeitura tem em torno
de 100 funcionários qualificados e capacitados a resolver os
problemas das demandas, porém salientou numa metáfora que
a “engrenagem roda ao contrário” e que se houvesse um planejamento, organização com recursos adequados teriam como
se resolver a maioria das demandas. Com essa “engrenagem ao
contrário” a prefeitura fica resolvendo mais problemas emergenciais e pontuais do que o planejamento com a programação.
Exemplificou que a prefeitura não suja nada e que já houveram
o recolhimento de toneladas de lixo diante de dados dos relatórios existentes. Que a participação é muito importante para se
resolver e que conta com todos nós do Conselho Participativo.
O Sr. Flávio (coordenador), fez uma ressalva aos Presidentes
de Conseg presentes na reunião para que reforçasse o nosso
repúdio registrado em carta com relação ao assunto do fechamento das delegacias em nossa região. Sr Hélio (Interlocutor)
destacou a presença na reunião do Sr Calixto (Presidente do
Conseg Vila Joaniza).
Mayara Torres (conselheira), fez uma observação com relação ao assunto de pontos viciados de lixo, disse que tem se reunido com um coletivo de jovens da região para que possamos
levar alternativas e soluções de educação e conscientização
ambiental para as pessoas. Ela disse estarem terminando de
desenhar um projeto de conscientização ambiental e que a intenção é apresentar aos demais conselheiros para observações
e tentar junto a prefeitura executar um trabalho conjunto para
resolver esses problemas o mais rápido possível.
O Sr. Renato Jardim destacou a importância desses projetos
de conscientização dos mais jovens, que multiplicam isso dentro
de casa. Disse a Mayara que recebeu doações de sacos de lixos
grossos e que estavam para retirada com o Sr Geraldo Varote.
O Sr. Clóvis (conselheiro) fez uma observação falando
sobre os pontos viciados de descarte de entulho. Disse que no
Campo do Itatinga houve uma obra através de emenda parlamentar do Vereador Jair Tatto e que acompanhou as obras de
perto deixando limpo o local. Disse que na maioria das vezes
o descarte é feito por usuário de drogas e que tiveram que
intervir para manter limpos, disse que o ex Subprefeito Sr José
Rubens mandou retirar mais de 20 caminhões de entulho. Falou
que colocaram um morador para olhar a área que era ponto
viciado. Sugeriu ao Sr Renato Jardim usar colocar moradores
a vigiar pontos de descarte de entulho, por que esse problema
é recorrente.
O Sr. Renato Jardim concordou que as pessoas não cooperam, disse que a comunidade no entorno tem que ser vigilante.
Disse que existem os termos de cooperação de praças que são
pouquíssimos na cidade de São Paulo, e poderiam ser melhor
explorados para evitar esses pontos viciados.
A munícipe Aparecida Santos (Cida Bike, comerciante na
cidade Ademar) deixou uma mensagem e contato (Email:
ciclosato@outlook.com / Celular 11 9.9293.3930) através do
chat pedindo maiores informações para divulgação para os
comerciantes da região sobre o assunto Termos de cooperação
de praças.
O Sr. Amilton (conselheiro) disse que a conscientização é
muito importante, que a prefeitura faz a limpeza durante o dia
e à noite alguém faz o descarte irregular e sugeriu de alguma
forma haver uma fiscalização noturna para esses descartes
irregulares.
O Sr. Flávio (coordenador), registrou através da leitura do
Ofício de nº 97/2021 enviado ao Conselho Participativo Cidade
Ademar da Unidade de Vigilância de Saúde (UVIS) em resposta
ao assunto de infestação de ratos. Destacou que houve a leitura
desse documento por inviabilidade de presença de algum representante da (UVIS) Unidade de Vigilância de Saúde.
O Subprefeito Renato Jardim se manifestou comentando,
que não se pode ter essa descentralização e o poder local como
subprefeitura, simplesmente se acomodar e dizer que isso não
me compete, não pode ter esse distanciamento e o nosso dever
é cobrar os órgãos competentes em suas respectivas demandas.
Com relação ao descarte de pontos viciados se comprometeu,
tornar efetivo nas diversas ações e numa próxima reunião,
alinhar ações com a LOCAT, empresa que atende nossa região.
O mesmo com a SABESP que executa o programa do Estado
de São Paulo “CÓRREGO LIMPO” que tem meta até 2022 em
deixar o Rio Pinheiros com pelo menos vida animal, visto o
número de córregos existentes em nossa região. Outra questão
comentada são as dos carros abandonados nas ruas do bairro,
citou que o Leilão de Sucata é relativamente rápido e tranquilo,
e a única dificuldade é ser caracterizado como sucata.
Sr. Luiz Cláudio (conselheiro), reforçou o pedido para que se
coloquem mais duas caçambas na esquina das Ruas Oscar de
Barros x Rua Tomás Liniei no Jd Selma. Essas caçambas são de
lixo doméstico e somente duas que estão lá colocadas não dão
conta da quantidade de lixo produzida na comunidade.

São Paulo, 66 (97) – 3
Sr. Clóvis (conselheiro), mencionou que a leitura da carta
da UVIS não pode ser considerada como resposta, citando que
deveria ter algum representante na reunião. Soraia (secretária
geral), argumentou que a UVIS passou devolutiva dizendo que
não poderiam participar da reunião fora de expediente mesmo
sendo virtual.
Sr. Flávio (coordenador) sugeriu pauta para próxima reunião ordinária do mês de Maio que se abordasse o tema SAÚDE
com ênfase no assunto COVID e na reunião ordinária do mês de
Junho o tema de POLÍTICAS ORÇAMENTÁRIAS com ênfase no
assunto da desapropriação do CEU Cidade Ademar.
Sr. Daniel (munícipe) perguntou ao Sr Renato Jardim sobre
se há existência de alguma ação solidária para ajudar as comunidades diante da situação em que vivemos atualmente. Sr
Renato Jardim respondeu que a última ação foi em novembro
de 2020 com distribuição de 900 a 1000 cestas básicas e que já
foi feito um novo pedido e está esperando uma resposta.
O Sr. Flávio (coordenador), colocou em pauta o assunto
sobre a concordância do colegiado do conselho participativo
para os nomes dos conselheiros indicados para o Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU). Soraia Carvalho (secretária
geral) destacou que Mayara Torres (conselheira) deixou registrado no chat da reunião uma observação que há um processo
encaminhado ao ministério público, questionando a forma de
indicação dos nomes ao CMPU. Diante de vários posicionamentos dos conselheiros, foi decidido levar em votação com
o colegiado presente, se os conselheiros concordavam com a
indicação do nome da Conselheira Soraia Carvalho ou com os
dois nomes das conselheiras, Soraia Carvalho e Mayara Torres,
indicados pelo governo.
O Sr. Alfonso não concordou com o tipo de indicação
do governo. Clóvis, Flávio, Itana, Ricardo, Soraia e Amilton
concordaram com a indicação do nome da conselheira Soraia
Carvalho. Luiz Claudio e Fátima, concordaram com os dois nomes indicados, Soraia Carvalho e Mayara Torres. A conselheira
Mayara Torres e Valdice não estavam presentes no momento
da votação.
Para a próxima reunião ordinária ficou decidido em concordância do colegiado por maioria, que a pauta será Saúde,
somente com a ressalva do Sr Amilton que concordou mas
destacou que poderia dar espaço a outras pautas mais relevantes. Soraia Carvalho destacou que todos os conselheiros podem
pautar os assuntos e podem ajudar com relação a convites a
secretarias e órgãos competentes aos assuntos discutidos.
Flávio, encerrou a reunião e agradeceu a presença dos convidados, os respectivos representantes e com a concordância
dos conselheiros presentes.
Conselheiros presentes (12):
Flavio Veloso Rocha (coordenador), Soraia Barbosa de Carvalho (secretária-geral), Ricardo Vicente de Oliveira (segundo
secretário), Alfonso Rodríguez González, Amilton Chaves Mineiro, Clovis Rodrigues Ferreira , Fátima Braz da Silva Lima Santos,
Itana Dos Santos Reis, Luiz Claudio dos Santos, Mayara Oliveira
Torres Da Silva e Valdice Ferreira dos Santos.
Conselheiros ausentes (4):
Aluizio Roberto Jordão, Solange Viana de Oliveira, Maria
José da Silva, Waldir Antonio Pereira
Representantes do governo municipal presentes (3):
Sr Renato Jardim - Subprefeito Cidade Ademar
Sr Kelsen Maciel - Coordenador de Projeto de Obras
José Hélio Aragão dos Santos - Interlocutor e Coordenador
de Governo Local
Representantes de entidades (3):
João Calixto - Presidente do Conseg Vila Joaniza
Paulo Roberto Silva Santos - Presidente do Conseg Cidade
Ademar
Ronaldo de Paula – Presidente Conseg Jardim Miriam
Munícipes presentes (12):
Alexandre Figueiredo
Álvaro Fernandes
Cida Santos
Daniel Reis
Geraldo
João Carlos
Felipe
Luis Carlos Correia
Luzia Fortubat
Marcelo Zuquini
Severiano Trajano koshiyama
Willians Quintino

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES SEI DESPACHOS: LISTA 879
SUBPREFEITURA DA CIDADE ADEMAR
ENDERECO: AVENIDA YERVANT KISSAKIAN, 416
A vista do contido no 6034.2021/0000590-0 - DEBSON
DOS SANTOS BEZERRA 48833654842 - DEFIRO A PORTARIA
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019..

CIDADE TIRADENTES
GABINETE DO SUBPREFEITO
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo n.º 6035.2019/0000280-6
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° 002/SUB-CT/2019, cujo objeto é a Contratação
empresa para prestação de serviços de Limpeza Manual de Galerias, Córregos e canais - 02 Equipes, por mais 10 (dez) meses,
contados a partir de 02/07/2021 a 01/05/2022, sendo o valor da
equipe de R$ 82.162,13 (Oitenta e dois mil, cento e sessenta e
dois reais e treze centavos), o valor mensal de R$ 164.324,26
(Cento e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte quatro Reais e
vinte seis centavos), e total da prorrogação do contrato no valor
de R$ 1.643.242,60 (Um milhão, seiscentos e quarenta e três
mil, duzentos e quarenta e dois Reais e sessenta centavos), em
face da empresa CONSTRUTORA ANASTÁCIO S/A, inscrita sob o
CNPJ nº 43.438.001/0001-25;
II. Por consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de
Empenho no valor de R$ 980.468,08 (Novecentos e oitenta mil,
quatrocentos e sessenta e oito Reais e oito centavos), conforme
Nota de Reserva n° 28.676/2021, onerando a dotação orçamentaria nº 71.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.39.00.00, que visa
atender no presente exercício a despesa acima mencionada,
observando o princípio da nulidade;

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo n.º 6035.2019/0001721-8
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° 09/SUB-CT/2020 - Ofício nº 31/SUB-CT/2021
(043656107) e Anuência da Contratada (043806485), cujo
objeto é a Prestação de serviços de Limpeza Mecanizada dos
dispositivos do sistema de drenagem de águas pluviais; desidratação e transporte dos resíduos para aterro sanitário, com
utilização prevista de 01 (um) Equipamento combinado Hidro-

