sábado, 26 de junho de 2021
anular o auto de multa aplicado, e no uso das atribuições a
mim conferidas pela Lei 13.399/2002, TORNO SEM EFEITO
o despacho juntado sob o SEI nº 026544566, do Processo
6046.2020/0000702-8, e DEFIRO o pedido de cancelamento,
tornando sem efeito o auto de multa nº 29-038.319-6.
2 - PUBLIQUE-SE;
3 - À COTI/FISC, atentando-se para o prazo judicial em
curso.
6033.2021/0001430-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CLUBE DE TIRO CASA VERDE LTDA CNPJ
41262604000193 teve sua licença deferida.
6033.2021/0001431-9 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CLUBE DE TIRO CASA VERDE LTDA CNPJ
41262604000193 teve sua licença deferida.
6033.2021/0001432-7 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa GUNSTORE BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO
EIRELI CNPJ 19432082000252 teve sua licença deferida.
6017.2020/0009474-7 - PAF: Recurso Ordinário
Despacho indeferido
Interessados: ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE
JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
DESPACHO:
1 - à vista dos elementos constantes do presente expediente, bem como do processo SEI nº 6017.2017/0046483-2, e
no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei 13.399/2002,
INDEFIRO o recurso interposto.
2 - PUBLIQUE-SE;
3 - À CPDU para ulteriores providências

CIDADE ADEMAR
GABINETE DO SUBPREFEITO
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (CPM)
CIDADE ADEMAR
ATA DE REUNIÃO DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
– 30/05/2021
Às 19 (dezenove) horas do dia 30 (Trinta) de maio de 2021
(dois mil e vinte e um) reuniram-se, via Microsoft Teams, os conselheiros participativos municipais eleitos em Cidade Ademar
e Pedreira para 7ª Reunião Extraordinária. Esta, gravada pelo
interlocutor Hélio.
Com as saudações do Coordenador a todos os convidados,
informando a pauta da reunião, “Saúde” e solicitando ao interlocutor a chamada de presença dos CPMs. A secretária Soraia,
iniciou a leitura da ata referente à Reunião Ordinária, ocorrida
em 17 (dezessete) de maio 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
Alfonso, Fátima, Itana, Luiz Claudio, Maria José (Lia) e Waldir.
O coordenador saudou os convidados presentes, Dra. Mariângela Pacheco Costa (STS – Supervisão Técnica de Saúde) e
Dra. Sabrina (Coordenadora Vigilância Epidemiológica – SUVIs
SACA - Santo Amaro/Cidade Ademar). A Dra. Mariângela saudou a todos e agradeceu estar participando e contribuindo
com informações importantes. A Dra. Sabrina explanou a importância da vacinação, “atualmente estão duas campanhas
de vacinação” – Covid-19 e Influenza (gripe). Assemelham-se
os sintomas, foram comentados os meios de buscas de dados,
o VasciVida (Estadual) e o sistema Vascina Sampa (Municipal),
abrangência de históricos e coberturas dos vacinados, ilustrados
os sites, as formas técnicas de inclusão, exposição dos dados e
gráficos para o usuário na consulta.
Foi demonstrado através do Banco de dados do VasciVida,
até a presente data, levantamentos estatísticos, dinâmicas
de vacinação primeira (d1) e segunda (d2) doses, as evasões,
taxas de cobertura vacinal, Pedreira, informa que a população,
“parece não sensibilizada a pandemia”, mesmo apresentando
o maior numero de postos disponíveis de vacinação. Talvez, por
ser uma população de mais jovens, ou por falta de postos Drive
e Mega Drives na região, associando, supostamente, ao fato, de
maior ou menor procura em outras localidades, influenciando
o desvio padrão. Criando discrepâncias entre a quantidade de
vacinados na primeira e segunda dose. Tudo está sendo monitorado pelas secretarias de saúde, no âmbito Estadual (SEADE)
e Municipal.
O conselheiro Amilton questionou se tivesse imunizado,
primeiramente, o trabalhador, não diminuiria o numero de
mortes, uma vez que eles é que levavam a Covid para dentro de
casa? Dra. Mariângela e Dra. Sabrina, explicaram que não são
elas que decidem e sim, um Programa Nacional de Imunização,
criado pelo Ministério da Saúde, determinando de uma forma
muito conservadora, pensando na reserva da segunda dose de
não correr risco de desabastecimento, escolhendo os idosos, por
histórico de casos mais severos, risco e óbito.
A Conselheira Mayara, indagou em relação aos dados
informados baixo índice (36%) vacinação de idosos na região
de Pedreira. E qual o procedimento e critério utilizado para
vacinar o idoso em casa e se cada UBS adota o seu. E para
desvendar onde está o problema da taxa de vacinação baixa,
seria necessário receber os dados de Taxas vacinados 70 anos
ou mais, versos idosos cadastrados em cada uma das UBS de
nossa região. A Dra. Sabrina, explicou a disponibilidade de
equipes e busca ativa dos supostos faltosos ou acamados. Dra.
Mariângela explanou que essa discussão ocorreu no Conselho
Gestor de Cidade Ademar e por ser uma região com unidades
de estratégicas possui ferramentas de controle e existem postos
de vacinação que ficam ociosos.
O Conselheiro Clóvis direcionou a pergunta para gestor de
Upa ou Ama. Indagou sobre enfermeiro de triagem, critério de
permanência do paciente (supostamente com Covid) e os direcionamentos de transferência em função da falta de recurso,
bem como o porquê os familiares diretamente expostos, não
são examinados e testados pelo PCR, uma vez que podem colocar em risco a contaminação de outras vidas. A Dra. Mariângela
se colocou a disposição para esclarecer junto a Upa e Ama em
questão e deixou claro que existem alguns protocolos a serem
seguidos, um deles, seria o tempo da manifestação versos
tempo de eficácia na realização do teste. É no terceiro dia a
partir dos primeiros sintomas. Qualquer abordagem fora disso, é
especulativa, poderá ser sanado e discutido de forma particular.
A Conselheira Solange, indagou sobre a UBS São Jorge,
com relação ao número de faltosos, registrou ter passado pela
mesma situação que o Conselheiro Clóvis. A Dra. Sabrina pediu
desculpas pela confusão das informações, corrigiu, registrando
que o numero de faltosos da UBS São Jorge está baixo.
Paulo, Presidente Conseg - Cidade Ademar - 43 DP, possui
duas perguntas: Como deve proceder, uma pessoa que tomou
vacina (D1) em um Drive Thue da Subprefeitura, como descobrir
em qual local terá que ir ou como fará para receber a D2?
Qual a previsão de término da reforma da UBS Umuarama?
A Dra. Sabrina, explicou que qualquer dúvida quanto ao local
de onde se vacinar, poderá acessar o site Busca Saúde - http://
buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/ ou ir até a UBS mais próxima
de seu endereço. A Dra. Mariângela, registrou que a reforma da
UBS Umuarama está dentro do cronograma previsto, deve ser
concluída em até 2 meses. A data correta será posteriormente
ratificada se necessário.
A Secretária Soraia, acrescentou a pergunta do Paulo com
a diferença de que a vacinação da D2 foi realizada na UBS e se
isso acrescentará como faltoso ou os dados serão corrigidos? A
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Dra. Sabrina confirmou que no inicio aparecerá como faltosos,
porém os status serão atualizados.
O Conselheiro Aluízio questionou, “como se pode avaliar
a gestão da PMSP ao combate á Pandemia, como avaliar a
situação do Transporte Coletivo, a volta das aulas e como ter
calendário de vacinação sem ter doses suficientes à taxa de
cobertura 24% irrisória comparado com outras cidades da América do Sul. A Dra. Mariângela declarou que o município de São
Paulo tem trabalhado seriamente de acordo com a quantidade
de doses destinadas ao município”. Ressaltou “existem outros
municípios vacinando outras faixas etárias e faltando a segunda
dose. Reiterou que vacina não tem disponível no mundo todo,
mas que o Brasil tem uma experiência muito grande em vacinação e que o nosso ritmo de está indo muito bem”.
A Dra. Sabrina explanou a estratégia assumida para vacinação da Influenza, postos de vacinação em algumas unidades
escolares, estratégia criada justamente para não sobrecarregar
as UBS e nem colocar duas ofertas de campanhas no mesmo
local. Foram apresentadas informações através de planilhas,
gráficos, amostragem com base em Banco de dados Federal.
Através do Site no Ministério da Saúde https://qsprod.saude.
gov.br/extensions/Influenza_2021/Influenza_2021.html, próprio
para campanha Nacional da Influenza. Por enquanto, as doses
de vacinas ainda são baixas 24,9% da população alvo, nível federal. Em geral a proporção se mantém em relação á população
do país versos estados.
A Conselheira Fátima desculpou-se por entrar atrasada na
reunião e indagou “quais providências estão sendo tomadas
com pacientes pós Covid, principalmente aquelas que ficaram
com sequelas”. A Dra. Mariângela, mencionou que já existem
diversas estratégias de reabilitação pós Covid e que é necessário ligar ou ir até a unidade mais próxima de sua casa e que o
ideal tentar resolver pelo telefone, para se resguardar.
O Conselheiro Clóvis questionou o porquê a vacina da gripe
está demorando em mudar a faixa etária e quem tem morbidade deveria se encaixar como prioridade e hoje não se enquadra.
A Dra. Sabrina declarou que existe um público elegível, vulnerável e mais exposto a ser vacinado e que através de pesquisas
e diretrizes realizadas, podem se constatar a resposta favorável,
com resultados positivos a toda população.
O Conselheiro Amilton solicitou poder indicar um espaço
para possível UBS, Posto de Vacinação e ou atendimento. Dra.
Mariângela se colocou a disposição para receber a indicação na
supervisão de saúde.
O coordenador Flávio, agradeceu as convidadas pela prestatividade. As convidadas fizeram as considerações finais, se
colocaram a disposição para maiores informações e sanar
quaisquer dúvidas ainda existentes. A Dra. Sabrina lamentou
por não ter conseguido falar sobre dengue e destacou a importância e atenção de todos, devido ao aumento de casos em
nossa região, sobrecarregando o serviço.
O Interlocutor Hélio realizou a chamada final dos conselheiros, onde os presentes declarados foram Clóvis, Fátima,
Flávio, Ricardo Vicente, Solange e Soraia, e os demais estavam
ausentes.
Flávio agradeceu a secretaria Soraia pelo empenho do
convite feito á nossas convidadas e atendido. Agradeceu ao
conselheiro Clóvis pela representação no ato do movimento
Céu Cidade Ademar e a todos os conselheiros que o apoiaram.
Iniciamos reunião com 14 participantes e durante o percurso,
chegou a 20, encerrando com 11 participantes. Com a concordância dos conselheiros presentes, e a secretária Soraia,
encerrou a reunião.
Conselheiros presentes Início (9):
Flavio Veloso Rocha (coordenador), Soraia Barbosa de Carvalho (secretária-geral), Aluízio Roberto Jordão, Amilton Chaves
Mineiro, Clóvis Rodrigues Ferreira, Mayara Oliveira Torres Da
Silva, Ricardo Vicente de Oliveira, Solange Viana de Oliveira, e
Valdice Ferreira dos Santos.
Conselheiros ausentes: Inicio (6):
Alfonso Rodrigues Gonzáles, Fátima Braz da Silva Lima
Santos, Itana Dos Santos Reis, Luiz Claudio dos Santos, Maria
José da Silva e Waldir Antônio Pereira.
Conselheiros presentes: Final (6):
Flavio Veloso Rocha (coordenador), Soraia Barbosa de
Carvalho (secretária-geral), Clóvis Rodrigues Ferreira, Fátima
Braz da Silva Lima Santos, Ricardo Vicente de Oliveira e Solange
Viana de Oliveira.
Conselheiros ausentes: Final (9):
Alfonso Rodrigues Gonzáles, Aluízio Roberto Jordão, Amilton Chaves Mineiro, Itana Dos Santos Reis, Luiz Claudio dos
Santos, Mayara Oliveira Torres Da Silva, Maria José da Silva,
Valdice Ferreira dos Santos e Waldir Antônio Pereira.
Representantes do governo municipal presentes (1):
José Hélio Aragão dos Santos - Interlocutor e Coordenador
de Governo Local
Dra. Mariângela Pacheco Costa (STS – Supervisão Técnica
de Saúde)
Dra. Sabrina (Coordenadora Vigilância Epidemiológica –
SUVIs SACA - Santo Amaro/Cidade Ademar)
Representantes de entidades (1):
Paulo Roberto Silva Santos - Presidente do Conseg Cidade
Ademar
Munícipes presentes (5):
Alexandre Figueiredo
Hamilton Pontes
João C. Santos
Marcelo Zuquini
Willians S Quintino

CIDADE TIRADENTES
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
DESPACHOS: LISTA 906
SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES
ENDERECO: RUA JUÁ MIRIM, S/N
A vista do contido no 6035.2021/0000696-1 - ROBERTO
ALMEIDA PAULA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto
nº 58.831/2019..A vista do contido no 6035.2021/00006970 - VERALUCIA DA SILVA SANTANA - DEFIRO A PORTARIA
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços
nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do contido no
6035.2021/0000698-8 - ROBERTO ALMEIDA PAULA - DEFIRO
A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de
Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..

ERMELINO MATARAZZO
GABINETE DO SUBPREFEITO
NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Subprefeitura Ermelino Matarazzo, em razão das informações contidas nas atas de reuniões do Conselho Participativo
Municipal Ermelino Matarazzo-Ponte Rasa, acima publicadas,
vem prestar os seguintes esclarecimentos:
1. A fim de consolidar os instrumentos de democratização
do Poder Público e fortalecer a a gestão pública e a participação
no âmbito regional a Subprefeitura Ermelino Matarazzo evidencia esforços a cumprir as diretrizes traçadas pela Secretaria
Municipal das Subprefeituras, Secretaria do Governo Municipal
e demais órgãos da Prefeitura Municipal de São Paulo.
2. As atas de reuniões acima publicadas, inicialmente
careciam de atendimento aos requisitos previstos no artigo 8º
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da Portaria n º 001/PREF/CC/SERS/2020, bem como envio de
formato inadequado para publicação, razão pela qual a publicação se deu apenas nesta data, em respeito ao princípio da
transparência, mesmo que em algumas atas conste expressões
inadequadas em referência a servidores da Subprefeitura ou a
Administração Pública, cujas ações desta Subprefeitura pautam-se entre outros, nos esclarecimentos contidos nesta nota.
3. As solicitações encaminhadas pelo Conselho Participativo são tratadas em processo eletrônico autônomo, autuado
por expediente, cujas respostas são encaminhadas através do
e-mail do Conselho Participativo, sendo certo que todas as
demandas foram atendidas no sentido de orientar e solicitar a
complementação dos ofícios de modo que os setores competentes pudessem se manifestar, o que não fora providenciado por
parte do Conselho Participativo.
4. Não obstante, as demandas encaminhadas através de
ofícios do Conselho Participativo, foram respondidas através de
pedidos de informação pelo Sistema Eletrônico de Informações
ao Cidadão – E-Sic e/ou Ouvidoria da Controladoria Geral do
Município.
5. A PARTICIPAÇÃO dos servidores da Subprefeitura Ermelino Matarazzo, bem como, do Subprefeito nas reuniões se dá
em consonância ao respeito a comunidade local e as diretrizes
de fortalecimento das políticas setoriais, no intuito de levar ao
Conselho Participativo Municipal informações acerca das ações
realizadas e/ou ouvir/discutir acerca das demandas apresentadas para a região.
6. As demandas e propostas indicadas pelo Conselho Participativo Municipal dependem de análise da viabilidade do
atendimento e/ou outros encaminhamentos por outros órgãos
conforme disposto no Plano de Ação, não sendo possível o
atendimento imediato, como, por vezes o referido Conselho
pleiteia.
7. Em razão das medidas para enfrentamento da situação
de emergência declarada pela Prefeitura do Município de São
Paulo, foram fixadas condições mais restritas de acesso aos
prédios municipais, observadas as peculiaridades dos serviços
prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à
execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente
necessário.
8. De acordo com as normas que regem o Conselho Participativo Municipal, em razão da pandemia, foram determinadas
reuniões online.
9. As obras realizadas pela Subprefeitura Ermelino Matarazzo através da Coordenadoria de Projetos e Obras foram feitas
de forma transparente e ética e todas as informações necessárias constam no Portal da Transparência.
10. O plano de ação da Subprefeitura Ermelino Matarazzo
2020 foi apresentado em audiência pública no dia 11/02/2020,
mesma data e ato em que os Conselheiros Participativos Municipais Ermelino Matarazzo – Ponte Rasa foram apresentados e
empossados.
11. Tendo em vista a importância dispensada a participação social e a continuidade das ações de acompanhamento
e efetivação do plano da Subprefeitura foram apresentados
aos Conselheiros do Conselho Participativo Municipal e os
munícipes presentes na Audiência Pública on-line realizada em
28/10/2020 o material desenvolvido pela Subprefeitura acerca
das ações realizadas no período, cujo teor não foi avaliado
pela sociedade civil e pelos Conselheiros antecipadamente em
virtude da pandemia da COVID-19 e em conformidade com as
orientações do Governo tendo em vista o adiamento das reuniões e, restrições da legislação eleitoral.
12. É importante destacar, o papel do conselho, que é
planejar junto a comunidade e a Subprefeitura a elaboração
dos planos de bairro. Para tanto, é preciso criar vínculos de
confiança com o poder público, para que assim os conselheiros
dominem o processo da gestão pública e consigam influenciá-la
para torná-la mais eficaz.
13. Esclarecemos por fim, que a intenção primeira e única
desta Subprefeitura e suas Coordenadorias, é de buscar sempre
um diálogo aberto e respeitoso com os membros do CPM, a fim
de que juntos, possamos atender as necessidades da população
de nossos distritos de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa, com
eficiência, responsabilidade e comprometimento.

de se confirmar a veracidade do audio como tambem buscar
ser o maissensato possível, já que as ações desse conselho esta
amparada em condições gerais e alem disso nos conselheiros
do CPM-EM gestão 2020/
2021 não somos de ficar olhando as pipas no ceu e sim
olhamos para o territorio buscando entender para atender
em parceria com o poder publico os anceios dos municipes
locais. Com seriedade no trabalho , e responsabilidade na açõs,
motivadores e norteadores esses que fizeram esse conselho
buscar confirmação das denuncias apresentadas para posterior
apresentação ao poder publico.
0 conselheiro sr. Vitoriano explicou sobre as implicações
legais da conduta inadequada do servidor em tela; a conselheira Ana Veg diz estar estarrecida com o relato pois é com
desagrado que recebe a noticia de tal pratica, pois conhece o
denunciado e não esperava isso dele, mas em periodo eleitoral
as pessoas fazem coisas que fica dificil de explicar e completa
dizendo que tem que ser levado ao subprefeito para que ele
tome as devidadas providencias que se fazerem necessarias; o
coordenador sr. Ricardo sugere que o servidor seja afastado das
suas funçöes laborais; o conselheiro Daniel diz que o conselho
não tern poder de determinar isso ou aquilo nem tão pouco poder de investigação e que as denuncias fossem encaminhadas
ao subprefeito para as devidas tratativas; a conselheira Dona
Maria segue as opiniões expressadas pelos conselheiros anteriores; o conselheiro sr. Vito ano concorda com o sugerido pelo
coordenador sobre o afastamento do servidor das suas funçöes
laborais para se evitar que ele utilize o
cargo que ocupa para retornar ao territorio e praticar algum tipo de coação aos populares locais.
0 debate sobre o que esse conselho sugere de ação ao
poder publico ficou decidido que esse CPM-EM ESPERA QUE 0
SUBPREFEITO TOME AS MEDIDAS QUE LHE COUBEREM PARA
PRONTO ATENDIMENTO DESSA DENUNCIA. Como tambem foi
sugerido pelo sr. Ricardo que exaurindo-se o prazo legal para a
devolutiva do oficio de apresenta ão da denuncia que o CPM-EM estará encaminhando a denuncia para o Ministerio Publico
- SP, sugestão essa que foi de consenso geral entre os conselheiros presentes. Neste momento que estavamos caminhando
para o encerramento da reunião o sr. Robson que faz parte do
departamento juridico entrou na reunião se apresentou e foi
interpelado pelo sr. Ricardo sobre as denuncia e qual seria a
tratativa do poder publíco quanto aos fatos apresentados, ele
respondeu assim que apresentassemos a denuncia na subprefeitura seria encaminhada para o setor juridico que analisara os
fatos apresentados, dando posteriormente um parecer para o
subprefeito para instauração do processo, seguindo a composição de uma comissão de 3
servidores efetivos indicados para compor o grupo de
trabalho que fara a investigação e determinara o tipo de a ão
a serem tomadas. 0 Sr. Ricardo pergunta se essa comissão de
investigação seria composta com pessoas da area juridica e
com experiencia para tratar de tais assuntos, com total respeito
as particularidades do posto e/ou caro que ocupa, pois a preocupação é na questão de neutralidade de julgamento ja que
qualquer pessoal que ocupa cargo efeitvo podera ser elegivel
para compor essa comissão, o que traz preocupação para o coordenador do CPM-EM, e ter a gravidade do assunto aqui apresentado a um mero descuido do servidor. 0 conselheiro Vitoriano pergunta ao dr. Robson quais seriam as penaldade impostas
por essa comissão em relaç o da denuncia apresentada, o dr.
Robson responde que pode ser desde uma simples advertencia
como tambem até um descomicionamento e/ou exoneração.
Todos contemplados com as explicações do dr. Robson o
coordenador sr. Ricardo pergunta se mais algume gostaria de
fazer o uso da palavra, sem nenhuma manifestações, agradece
a todos(as) os presentes, solicita ao interlocutor que envie o
link da reunião ao Secretario Geral sr. Vitoriano para eleboração
da ATA de Reunião e da por encerrado a reuni o extraordinaria
as 20:44h.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE
2021 DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE ERMELINO MATARAZZO E PONTE RASA
GESTÃO 2020/2021

Ao quarto dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte
e um, às dezenove horas, utilizando a ferramenta link: https://
teams.microsoft.com, por vídeo conferência (on-line) realizou-se
à 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Participativo Municipal
(CPM-EM), da Subprefeitura de Ermelino Matarazzo e Ponte
Rasa. Iniciando à abertura em segunda chamada às 19h15min,
convocação conforme o previsto no artigo 13 da Portaria nº
002/2020, da Secretária Especial de Relações Sociais - SERS/
SP. Passando-se a exame e discussão, constituída da seguinte
Pauta:
Definição da Pauta:
1. Apresentação das defesas dos conselheiros (as) suspensos por motivo de FALTA DE COMPARECIMENTO, nas Reuniões
Ordinária e Extraordinária do Conselho Participativo Municipal
da Subprefeitura de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa; para
tratar única e exclusivamente da “Perda de Mandato”, dos
conselheiros (as): Samara Diniz Alves, Daniel Colque Andrade,
Eliane Filomena Pedroti Bruni e Fábio Campos de Aquino.
a) Quando à coordenadora Sra. Ana Veg, inicia a reunião
com a intensão de mudar à pauta, tentando convencer os
conselheiros (as) presentes com direito o voto do pleno, e se
pronunciando que deveríamos esquecer essa proposta de retirar
os conselheiros (as).
b) O Conselheiro Ricardo Marciano pede a palavra por uma
questão de ordem, e se dirige à coordenadora dizendo: que ela
não tem o direito de falar pelo colegiado, pois ela primeiramente tinha que consultar o pleno, se havia possibilidade de
mudança da pauta? Caso contrário, não será aceito mudança
de pauta.
c) Fábio Aquino (conselheiro) segue à mesma linha de
raciocínio do conselheiro Ricardo, e esclarece que à reunião é
específica para tratarmos desse assunto, debater o tema em
tela, que inclusive foi objeto da última Reunião Ordinária do
CPM-EM, e que não poderá ser adiado, pede calma a todos
(as) e que a coordenadora Ana Veg, continuará conduzindo a
reunião pedindo que os conselheiros (as) façam apresentação
de suas defesas.
d) À coordenadora dá sequência a reunião assegurando
o espaço do direito à ampla defesa para que cada conselheiro
(a) suspenso (a) possa apresentar sua justificativa de defesa,
iniciando pelo o conselheiro Fábio Campo Aquino: o qual apresenta sua justificativa baseada com base nas Atas das reuniões
anteriores e ficou constatado que tivera apenas 02 (duas) faltas
justificadas, não reconhecendo à falta que contém na Ata da
2ª Reunião Extraordinária, realizada na data de 25/03/2021
(quinta-feira), já que à mesma foi realizada de forma ilegal,
desde a convocação e publicação no dia 27/03/2021 (sábado),
quando não foi obedecido às 72 (setenta e duas) horas antes
da convocação, em conformidade com o art. 17 da Portaria nº
001/PREF/CC/SERS/2020.
e) À coordenadora chama os conselheiros (as) aptos a
votarem a proferirem o voto, e por unanimidade dos conselheiros foi votado pela continuação do conselheiro Fábio Campos
Aquino. Que na sequência à coordenadora senhora Ana Veg,
chama à senhora Eliane Filomena para apresentação de sua
justificativa quanto à defesa:
f) À conselheira senhora Eliane Filomena, inicia sua fala expressando que no ano passado foi diagnosticada com câncer e
que não tinha cabeça e nem saúde para participar das reuniões.
Afirma que não deseja para ninguém o que ela passou e que
continua fazendo o tratamento ainda, e que agora está de volta
ao conselho e gostaria de continuar.
g) À coordenadora pede que os conselheiros (as) aptos a
votarem a proferirem o voto, iniciando pelo conselheiro Ricardo

No dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte um as
19:00h deu-se inicio a reunião extraordinaria do conselho
participativo municipal de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa,
com uma tolerancia de quize minutos para seu inicio efetivo. As 19:15h deu-se inicio objetivo da reunião estando os
presentes: Ana Veg(conselheira); Daniel Colque(conselheiro);
Maria(conselheira); Antonio Vitoriano(Secretario Geral); Ricardo Marciano(Coordenador); Dra. Marcia Freitas (Presidente do IAZL - Convidada do CPM-EM); Felipe Viera(SUB-EM);
Wanessa(SUB-EM - Comunicação); Tiago(SUB- EM - Interlocutor); Dr. Robson(Dep. Juridio SUB-EM).
Ao iniciar o sr. Ricardo Marciano(coordenador), apresenta
aos participantes a convidade a Dra. Marcia Freitas advogda,
Mestra em Filosofia do Direito e presidenta do Instituto dos Advogados da Zona Leste — IAZL, que foi convidadA pelo coordenador do CPM-EM, e que gentilmente aceitou. Na sequencia sr.
Ricardo diz que no dia 28/11/2020, vespera do segundo turno
da eleição municipal em São Paulo dia que chegou ao conhecimento desse conselho, denuncia sobre conduta inadequada do
servidor publico sr. Wanderlei Muniz Ferreira, que praticou ato
inadequado ao divulgar audio proprio as vesperas da eleição
pedindo voto ao candidato de sua preferencia, porem aludindo
no audio que se os populares da localidade do Jd. Keralux não
votassem no candidato dele cuja a sigla é o 45, todas as obras
do territorio iria ser interrompida e todos os beneficios que ele
e o grupo ligado a sigla estavam trazendo para o local seria
interrompido e perdido.
Foi colocado o audio para que todos os participantes da
reunião tomassem ciencia de seu conteudo (tempo do audio é
de 2 minutos e 53 segUndos),audio esse amplamente difundido
e distribuido na localidade e em grupos de whatsapp, fato esse
que gerou extrema revolta nos moradores locais, que segundo
os proprios disseram nas messagem “ser uma ameaça contra
a comunidade e é crime fazer aquilo”. Tambem foram apresentadas fotos de grupo de whatsapp com falas de moradores
contra tal audio difundido. Cabe aqui explicar que a região do
Jd. Keralux é uma area que passa por uma fase de regularização fundiaria DEMORADO E MUITO COMPLEXO, gerando
muita ansiedade e espectativa aos moradores do local quanto
a tão sonhada escritura e posse definitiva da sua casa. E que
atualmente passa por OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO contrato 009/2020 - SEHAB iniciado em 20/07/2020 com
duração de 6 meses(obra atrasada), ordem de inicio de serviço
005/2020 - SEHAB com valor de R$ 4.489.320,50 executado
pela empresa BLK Construção e
Empreendimentos, ficando janeiro praticamente sem qualquer tipo de movimentação no local, como tambem obra de
canalização do corrego localizado na Rua Independencia (
corrego de mesmo nome), que não podemos detalhar tempo de
execução, valor da obra, inicio e outras informações pertinentes,
pois a Subprefeitura não colocou placa nessa Obra alias a
gestão atual da SUB-EM não tem a pratica de colocar placas
nas obras publicas), fatos esses que exponho aqui que são verbalizados à todos em audio difundido na localidade. E tambem
foi apresentado prints da repercusão disso em um grupo de
whatsapp da localidade de nome PERCEBENDO O JD.KERALUX.
salientando que da apresntação da denuncia para esse CPM-EM em novembro/2020 até a apresentação ao poder publico,
transcorreu-se pouco mais de dois meses, devido a necessidade
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