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nadora do INTECAB tem um histórico de luta no movimento afro 
religioso que vai desde enfrentamento da década de 80 com par-
ticipação em na mídia jornalística, no movimento negro, na reli-
gião e social em todos sentidos de apoio aos mais necessitados, 

6. Fernanda de Paula, Paulistana, Ativista do Movi-
mento Negro e do Movimento Cultural Ex-presidente da 
Unegro na Cidade de São Paulo, ela traz consigo uma 
trajetória de luta no movimento negro que vem desde os 
seus 14 anos de idade quando atuou como coordenadora 
de Juventude do Conselho da Comunidade Negra do Es-
tado de São Paulo, a 18 anos ela e filiada à Unegro onde 
acumulou cargos e funções dentro da entidade , sempre 
visando cumprir com a proposta ideológica que e o com-
bate ao racismo e todo e qualquer tipo de intolerância, 
levando a nossa pauta para os mais diversos espaços de 
luta coletiva, já foi Vice Presidente do Conselho Gestor da 
Coordenadoria dos Assuntos da População Negra – CONE, 
Supervisora Tecnica da Coordenação de Patrimônio Cultu-
ral e Comunidades da Secretaria Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial de São Paulo - SMPIR , Coordenadora 
de Cultura do CEU Uirapuru - Secretaria Municipal de 
Educação, atualmente e Sub-Coordenadora da Coordena-
doria de Projetos e Extensão Comunitária da Universidade 
Zumbi dos Palmares e 

7. Maria Aparecida de Laia, Psicóloga, Assistente Social 
com especialização em: Educação em Saúde Pública, Gestão 
Pública Legislativa, Agentes de Igualdade de Oportunidade para 
as mulheres pela universidade de Zaragoza. Foi Presidente do 
Conselho da Condição Feminina, coordenadora da Assessoria 
de Gênero e Etnia, Coordenadora da CONE, coordenadoras de 
Ações Afirmativas na SMPIR Presidente da Comissão de Cotas 
raciais no serviço público, Coordenadora do I e II Fórum de 
Ensino Superior sobre os desafios para o Ensino da História e 
Cultura Africana e Indígena. 

Dessa forma, as sete mulheres negras, elencadas no pa-
rágrafo anterior, devem ser agraciadas com o Prêmio Luiza 
Mahin, face ao seu engajamento na inclusão social e na luta 
antidiscriminatória.

 6074.2022/0005029-9
Notificação de Publicação nº 078/2022/SMDHC/DP/DAC 
Prezado Sr (a). Representante Legal da OSC “União Brasi-

leiro Israelita do Bem Estar Social - UNIBES”.
CNPJ: 60.978.723/0001-91
Endereço: Rua Rodolfo Miranda, nº 287 – Bom Retiro, CEP: 

01121-010
Projeto: “Caminhos do Saber”.
Termo de Convênio: 022/2010/SMPP
Processo nº 2010-0.092.906-6 e 2010-0.317.294-2
Notificamos em relação ao referido projeto. O prazo para 

atendimento à presente notificação é de 15 (quinze) dias cor-
ridos, a partir da publicação. Decorrido o prazo sem que haja 
manifestação, serão aplicadas as penalidades cabíveis. 

Para informações em relação ao conteúdo e apontamentos 
acima mencionados solicitamos que seja enviado e-mail para: 
prestacaodecontassmdhc@prefeitura.sp.gov.br.

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CIDADE DE 
SÃO PAULO - CMDCA/SP

 PUBLICAÇÃO Nº 029/CMDCA-SP/2022
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente de São Paulo – CMDCA/SP, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei nº 8.069/90 – ECA, comunica a 
pauta de reunião ordinária que ocorrerá no dia 25 de julho de 
2022, segunda-feira, a partir das 10h00, via videoconferência, 
utilizando o aplicativo Microsoft Teams, no link disponível no 
site do CMDCA/SP.

1. Informes das Comissões Permanentes do CMDCA/SP
2. Registros e inscrições no CMDCA/SP
3. Alteração das Resoluções nº 138 e 139/CMDCA-SP/2020
4. Resolução do CMDCA/SP para normatização da reali-

zação em 2022 das Conferências Regionais, Lúdica e Conven-
cional dos Direitos da Criança e do Adolescente na Cidade de 
São Paulo

5. Apresentação dos Projetos aptos e inaptos – Edital 
FUMCAD 2022

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

 6074.2020/0001275-0
Assunto: Pagamento DEA Termo de Contrato n° 010/

SMDHC/2018 - FWMA ADMINISTRADORA LTDA - EPP - Valor 
Pagamento IPTU Complementar

1. Em face dos elementos constantes que instruem o 
presente, nos termos dos artigos 2º e 3º do Decreto nº 57.630 
de 17 de março de 2017, RATIFICO as Despesas de Exercícios 
Anteriores - DEA - U.O 34.10 - Fonte 00, firmado com a 
FWMA ADMINISTRADORA LTDA - EPP, inscrito no CNPJ sob 
nº. 65.544.455/0001-50, Locação destinada às instalações 
da Sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Ci-
dadania - SMDHC, referente ao pagamento do valor comple-
mentar do IPTU, exercício de 2020, do Edifício São Joaquim, 
conforme Extrato da Consulta e Pagamento da Divida Ativa 
SEI(066461933), Documento de Arrecadação do Município 
de São Paulo - DAMSP SEI(066462141), conforme Núcleo de 
Análise - Secretaria da Fazenda SEI(065457594), Manifes-
tação da Assessoria Jurídica SEI(065648218), Manifestação 
da SMDHC/CAF/DA/DAA sob doc.SEI(066462205), no valor 
total de de R$ 7.616,49 (sete mil seiscentos e dezesseis reais 
e quarenta e nove centavos). Para fazer face às Despesas 
de Exercícios Anteriores supra relacionadas, nos termos do 
artigo 31º do Decreto nº 61.004 de 13 de janeiro de 2022, 
AUTORIZO as providências de readequação orçamentária 
junto a CGO - Coordenadoria do Orçamento da Secretaria 
Municipal da Fazenda, acolhendo a indicação das dotações 
prescindíveis relacionadas que será apresentado no PMO – 
Pedidos de Movimentações Orçamentárias.

2. AUTORIZO com fundamento no Art. 64 da Lei nº 4.320/64 
e Decreto nº 61.004/2022;

 6046.2021/0008854-2
Assunto : Reserva de Transferência de Recursos - Subprefei-

tura Mooca - Reembolso Serviços de Telefonia
I - DESPACHO
1. Diante dos elementos que instruem o prsente,com fun-

damento no Art. 12 do Decreto nº 61.004 , de 14 de janeiro de 
2022, AUTORIZO a emissão de “Reserva com Transferência” de 
recursos para a Subprefeitura Mooca - Unidade Orçamentária 
65.10 referente ao Reembolso de despesas com Telefonia con-
forme faturas sob doc SEI 066495133 e 066495292 - Telefonica 
Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62 .

2. Emita-se a correspondente nota de reserva com transfe-
rência onerando a dotação nº 34.10.14.243.3013.2.157.33.90.3
9.00.00 - Administração dos Conselhos Tutelares , onerando o 
valor total de R$ 744,62 (setecentos e quarenta e quatro reais 
e sessenta e dois centavos) ???, AUTORIZO o cancelamento de 
eventuais saldos de reserva.

MERIGO, NO DAMASCENO E PERUS; será marcada reunião 
com o Subprefeito da Freguesia Brasilândia por meio do 
gabinete da SMDET e será informado ao GT da zona norte. 
7. INFORMES. Cyra relatou a ida a campo para visita à horta 
do Bispo que está dentro da Área do Parque Linear Córrego 
do Bispo e informou que esse tipo de situação ocorre em 
muitas regiões da cidade e que foi aberto um Processo Admi-
nistrativo. Importante que a partir desta experiência possam 
se extrair boas práticas devido à importância da atividade 
de agricultura urbana para a cidade – pensar em termo de 
cooperação com a Coordenadoria de Agricultura e SMVA – 
sugestão ainda da área técnica a ser debatida e confirmada 
pelo gabinete / assessoria jurídica de ambas.

Expirado o horário da reunião os trabalhos foram finali-
zados.

 AGÊNCIA SÃO PAULO DE 
DESENVOLVIMENTO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-
ÇÃO DE CARTA CONVITE

Pelo exposto no presente processo, ADJUDICO e HO-
MOLOGO a Carta Convite nº 028/2022, Processo SEI nº: 
8710.2022/0000058-7, que tem por objetivo a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de consultoria e 
gestão patrimonial, compreendendo os serviços de inventário 
físico, avaliação e regularização de bens patrimoniais móveis 
e semoventes, dentre outros serviços correlatos e necessários 
para a plena gestão do Patrimônio da ADE SAMPA, nos locais 
indicados no Termo de Referência incluindo 35 unidades de 
atendimento (Subprefeituras, Cates, unidades do Descom-
plica SP), 16 unidades TEIA, o Hub Green Sampa e a Sede 
Administrativa, assim como o levantamento físico semestral, 
identificação, chapeamento, avaliação patrimonial, emissão de 
laudos, cadastramento e software de gestão patrimonial, con-
forme Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas 
anexada aos autos, autorizando nos termos do artigo 22, inciso 
III da Lei Federal nº 8.666/93 c/c, artigo 7º, inciso II, do Regula-
mento Interno para Licitações, Alienações e Contratos da ADE 
SAMPA-RILAC da Lei 8.666/93 e suas alterações, à empresa 
PRIORI SERVICOS E SOLUCOES no valor global de R$ 46.740,00 
(quarenta e seis mil, setecentos e quarenta reais), e autorizo a 
presente contratação.

São Paulo, 21 de julho de 2022.
RENAN MARINO VIEIRA
Diretor-Presidente
Autoridade Competente

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 6074.2022/0001943-0
Notificação de Encerramento nº 091/2022/SMDHC/DP/DAC
Processo nº 2012-0.243.317-7 e 2012-0.127.373-7
Prezado Sr (a). Representante Legal da OSC “UNIÃO BRASI-

LEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES”.
CNPJ: 60.978.723/0001-91
Endereço: Rua Rodolfo de Miranda, 287 - Bom Retiro, CEP: 

01121-010
Projeto: “Desafios do Futuro”.
Termo de Convênio: 065/2012/SMPP
Notificamos V. Sas. de que os processos 2012-0.243.317-7 e 

2012-0.127.373-7 referentes ao Termo de Convênio 065/2012/
SMPP foram encerrados com as Prestações de Contas aprova-
das e seguiram para arquivamento conforme estabelecido na 
Portaria nº 143/2018.

Ressalta-se que de acordo com a cláusula 3.3.7 do termo 
de convênio 065/2012/SMPP, é necessário manter arquivada 
toda a documentação comprobatória da aplicação dos valores 
transferidos em decorrência desta parceria, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, contatos da aprovação da prestação de contas 
final. Durante esse prazo, a documentação ficará à disposição 
dos órgãos de controle interno e externo.

 6074.2022/0002564-2

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
PRÊMIO LUIZA MAHIN 2022

No dia 20 de julho de 2022, às 16h, reuniram-se presencial-
mente na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania, Rua Líbero Badaró, 119 – 9.º Andar, centro histórico, 
os seguintes membros da Comissão de Seleção, Célia Cristina 
Constantino dos Santos Almeida – RF 884.054-7, presidente; 
Maria Cecília Marques do Nascimento – RF 635.212-0; e Flávia 
Regina da Silva – RF 827.383-9. Os membros da Comissão 
de Seleção, analisaram de forma acurada as 10 (dez) pro-
postas carreadas ao Processo SEI nº 6074.2022/0002564-2, 
observando o disposto no Edital de Chamamento Público nº 
CPB/005/2022/SMDHC/CPIR, bem como na Lei nº 14.636, de 14 
de dezembro de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 52.242, 
de 14 de abril de 2011. Os membros da Comissão de Seleção, 
passaram a analisar as propostas habilitadas, e, em razão das 
pessoas indicadas encontrarem-se com os dados completos e 
com a competente justificativa para a premiação, decidimos 
outorgar o Prêmio Luiza Mahin, em homenagem ao Dia da 
Mulher Negra da América Latina e Caribe, às seguintes pessoas:

1. Adriana Vasconcellos, Professor, mulher negra, reconheci-
da pelo o enfrentamento ao racismo e por sua luta por igualda-
de de gênero, inclusão social e equidade racial, 

2. Aline Torres, Gestora de Projetos Culturais a mais de 15 
anos; pós graduada pela Universidade de São Paulo; ex-Secretá-
ria Adjunta de Inovação e Tecnologia; Embaixadora do Conselho 
Pan-Africano Council, e hoje ocupa o cargo de Secretária da 
Cultura do Munícipio de São Paulo, 

3. Dra. Márcia Porto, Cirurgiã-Dentista, especialista em 
Finanças pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista 
em Pacientes com Necessidades Especiais pela Universidade 
de São Paulo - USP, residência Odontologia Oncopediatria pela 
Universidade de São Paulo - USP/Bauru, Membro do Comitê de 
Especialista sobre Anemia Falciforme – Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - UFRJ. Desenvolve projeto sociais de forma volun-
tária há mais de 20 anos, na região da Vila Brasilândia - ZN/SP, 

4. Dra. Maria Célia Malaquias, Psicóloga, psicoterapeuta, 
psicodramatista didata e escritora, seus relevantes serviços 
prestados em prol do antirracismo, do protagonismo negro, 
da inclusão dos direitos sociais culturais e psicológicos das 
mulheres negras, 

5. Egbonmy Conceição Reis, Mãe de 03 filhos, avó de 07 
netos nascida em 1954, divorciada, e prestes a ser bisavó. Com 
nível superior incompleto, presidenta do Instituto Nacional da 
Tradição e Cultura Afro Brasileira - INTECAB-SP ativista no Movi-
mento negro Unificado - MNU e membro do GCMI. Fui membro 
de assento religioso de Matriz africana da SEPPIR-BR e CONE 
com participação em grupo Interreligioso do CNBB, marchas, 
caminhadas do Movimento negro e demais religiões. Foi coorde-

2020/2021 por meio de plataforma digital. Iniciada a reu-
nião, Cristina cumprimenta a todos os presentes e expõe a 
pauta com os seguintes itens: 1. Aprovação de mudança do 
Regimento Interno; 2. Eleição do CMDRSS; 3. Regulamen-
tação da silvicultura e manejo florestal; 4. Organização de 
reunião com as CAES, coordenadoria e novos agrônomos 
e agrônomas para equacionarmos as demandas locais; 5. 
Nova regulamentação do PROAURP; 6. Informe sobre as 
demandas da zona norte (Damasceno, Irmã Alberta): ques-
tões referentes à coleta do lixo, e arruamento da Hugo ítalo 
Merigo, no Damasceno e Perus; 7. Informes.

REGIMENTO INTERNO Cristina iniciou a reunião apre-
sentando duas sugestões de atualização do Regimento 
Interno do CMDRSS, que previamente foi discutido pelos 
membros do CMDRSS cujo objetivo é que esse reflita a re-
alidade e proporcione um bom andamento dos trabalhos, 
conforme seguem:

REDAÇÃO ATUAL
CAPÍTULO IV- DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO
Art. 31
§ 1º A Comissão Eleitoral será composta por 3 membros 

do poder público, preferencialmente de órgão relacionados ao 
conselho e 3 membros da sociedade civil interessados no tema.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
CAPÍTULO IV- DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO
Art. 31
§ 1º A Comissão Eleitoral será composta por até 05 (cinco) 

membros com a seguinte composição:
a) membros do poder público preferencialmente de órgão 

relacionados ao conselho podendo ser membros ou não do 
CMDRSS, e, ou

b) membros da sociedade civil interessados no tema.
REDAÇÃO ATUAL
CAPÍTULO IV- DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO
Art. 31
§ 2º A Comissão Eleitoral será presidida e secretariada pelo 

Presidente e Secretaria Executiva do CMDRSS.
PROPOSTA DE REDAÇÃO
CAPÍTULO IV- DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO
Art. 31
§ 2º A Comissão Eleitoral será presidida e secretariada pelo 

Presidente e Secretaria Executiva do CMDRSS.
a) No caso de acúmulo de função de Presidência e Secre-

taria Executiva um membro da Comissão Eleitoral exercerá 
o secretariado, indicado pela Presidência buscando o comum 
acordo entre os demais integrantes da Comissão.

As propostas foram modificadas pelos membros presentes.
Rute, membra da comissão eleitoral iniciou a pauta 

ELEIÇÕES CMDRSS informando que a SVMA está, em par-
ceria, auxiliando o CMDRSS por meio da elaboração de 
formulários “online” de inscrição de agricultores e organi-
zações tanto como candidatos quando como eleitores, além 
da opção de entrega presencial das inscrições. Ainda ques-
tionou se alguma pessoa presente tinha tido recentemente 
experiência com assembleias de eleição de conselhos 
virtuais pois a comissão eleitoral ainda está analisando se 
será virtual ou presencial. As assembleias das eleições das 
APAs Capivari-Monos e Bororé-Colônia que ocorrerão em 
22 de julho serão observadas para que se decida sobre o 
formato. Na sequência, entrando na pauta REGULAMENTA-
ÇÃO DA SILVICULTURA E MANEJO FLORESTAL, Maria Lúcia 
comentou que o corte de árvores em virtude de manejo 
florestal, Sistemas Agroflorestais e ainda para atividade de 
silvicultura que ocorre muito na zona sul, não está presente 
na legislação que regula o corte e manejo de arborização 
de SP, que é voltada às questões urbanas sobretudo, e que 
não considera que na zona sul existem talhões de eucalip-
tos e pinus e áreas extensas que foram plantadas e disse 
ainda que a silvicultura é uma atividade econômica impor-
tante e lembra está previsto no Plano de Desenvolvimento 
Rural. Existe a oportunidade de se escrever um decreto que 
está previsto na Lei de Arborização Urbana. Importante se 
criar um grupo de trabalho. Com a palavra, Guaraci, que 
é um dos responsáveis por esse tipo de manejo na SAA, 
explanou como se dá o processo de solicitação de manejo 
para atividade agrícola e como a área é analisada sob o 
ponto de vista de legislação e comentou sobre a impor-
tância da regulamentação da atividade na cidade. Como 
encaminhamento, Patrícia Sepe sugere envio de um ofício 
para a SVMA propondo um GT ou uma conversa acerca do 
assunto. Foi formado um GT para escrita de propostas de 
regulamentação do artigo 48 da Lei Municipal nº 17.794, 
de 27 de abril de 2022. Cyra, Patricia Sepe, Maria Lucia, 
Patricia Estevam, Guaraci, Lia e Cristina. ORGANIZAÇÃO 
DE REUNIÃO COM AS CAES, COORDENADORIA E NOVOS 
AGRÔNOMOS E AGRÔNOMAS PARA EQUACIONARMOS AS 
DEMANDAS LOCAIS;

Maria Lucia informou sobre o encontro de mulheres 
agricultoras que houve em Parelheiros no sítio da Agricul-
tora Luiza, que foi um momento de escuta principalmente 
devido à pandemia (o que foi construído, oportunidades 
e dificuldades) pois havia dois anos que os encontros não 
ocorriam e foi levantada a necessidade de mapeamento de 
recursos públicos existentes na região, como por exemplo, 
freezers, despolpadeiras, micro trator, desidratador, fábrica 
de bioinsumos, projeto que poderia ser feito pela CAE Sul, 
por exemplo, para agricultora levar água para reservatório 
que está em elevação (caso específico da Luiza) dentre 
outros e ainda como será a gestão e organização para que 
todos possam fazer uso destes meios. Lia relatou a chegada 
de quatro engenheiros agrônomos à equipe da Coordena-
doria de Agricultura, e ainda aguarda a chegada de mais 
quarto, o que representa o fortalecimento da agricultura 
na cidade de São Paulo, a reestruturação dos cargos em 
comissão, fortalecimento das áreas de Segurança Alimentar 
e Agricultura unindo as duas áreas, a Cosan terá uma Dire-
tora, que no momento está como Coordenadora da Cosan e 
em breve haverá um Diretor de Agricultura, alguns editais 
estão sendo construídos, discussão da regulamentação do 
Proaurp, reativação das Escolas Estufa e fortalecimento das 
CAEs. Sobre os freezers e despolpadeiras relatou que houve 
um convênio com o Governo Federal que está sendo tratado 
para sua conclusão para que seja feita a doação dos itens 
para o município. Com relação aos equipamentos que estão 
na cozinha da Bernardete, uma nutricionista da equipe está 
trabalhando com um agrônomo que atende a região para 
que possam pensar na melhor forma de utilizar esses os re-
cursos, fruto do Projeto Ligue os Pontos. Será inaugurada no 
final do mês de junho uma unidade de bioinsumos líquidos 
(10 tipos diferentes). A ideia é que se tenham vídeos sobre 
essas receitas para que as pessoas possam reproduzir e há 
ideia de se fazer unidade de bioinsumos nas outras CAEs. 
CAE Norte: busca de locais por meio de visitas dos técnicos. 
A ideia é que o Projeto Ligue os Pontos se integre à Prefei-
tura como política pública - internalização e expansão para 
toda a cidade. Há três técnicos que atenderão a zona norte 
que também atenderá a zona oeste e centro. Sugestão de 
Maria Lucia entrar em contato com a Luiza, nutricionista da 
CA, para falar sobre a cozinha da Bernardete. 5.NOVA RE-
GULAMENTAÇÃO DO PROAURP; será marcada uma reunião 
extraordinária. 6. INFORME SOBRE AS DEMANDAS DA ZONA 
NORTE (DAMASCENO, IRMÃ ALBERTA): QUESTÕES REFEREN-
TES À COLETA DO LIXO, E ARRUAMENTO DA HUGO ÍTALO 

 EDITAIS

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TRABALHO E 
TURISMO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 ATAS – REUNIÃO ONLINE DO CONSELHO MU-
NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁ-
VEL E SOLIDÁRIO – CMDRSS

Data: 26/05/22
Horário: 10:00 horas
Plataforma: Google Meet
Participantes:
André Ruoppolo Biazoti (Instituto Kairós); Cristina Abi Jab-

bour (Presidente Interina e Secretária Executiva CMDRSS - CA/
SMSUB); Cyra Malta (SVMA); Debora Sahyun (CATI/SAA); João 
Ricardo Ribas de Morais (SGM); Lia Palm (CA/SMDET); Magno 
Celso (Agricultor zona norte); Tais Faria Brandão (FGV); Patricia 
Marra Sepe (SMUL); Lucas Longo (SMVA); Vanda Costa (Movi-
mento de Agricultora Urbana Z. Oeste)

Registro:
Em 26 de maio de 2022 foi realizada a 28ª reunião ordi-

nária da 2ª gestão do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário – CMDRSS, Biênio 2020/2021 por 
meio de plataforma digital. Iniciada a reunião, Cristina cumpri-
menta a todos os presentes e expõe a pauta com os seguintes 
itens: 1. Eleições do 3º mandato; 2. PMADRSS (Plano); 3 Informe 
sobre as demandas da zona norte (Damasceno, irmã Alberta); 
4. Semana do Meio Ambiente; 5. Nova regulamentação do 
PROAURP; 6. Informe sobre a aprovação do Planpavel; Informe 
sobre Parque e Horta do Bispo; Informes.

Cristina leu a ATA da reunião anterior, de abril, e a mesma 
foi aprovada.

Vanda confirmou uma visita à Horta e Parque do Bispo no 
dia 31/05 às10h.

Cristina explicou que com a ATA de Abril aprovada e 
publicada no D.O., está apta a iniciar o Processo SEI da co-
missão eleitoral e informou que ninguém da sociedade civil 
se manifestou para fazer parte desta comissão. A próxima 
pauta, Plano Rural, Cristina apontou que está em fase de 
rediagramação, os textos foram atualizados, dados do Proje-
to Ligue os Pontos, considerações finais, textos de abertura, 
nomenclaturas de secretarias e respostas de três secretarias, 
SMUL, SMS e SVMA com relação à confirmação das metas 
de cada órgão. Comentou ainda que todas as modificações 
enviadas à SMDET foram acatadas, exceto por uma que 
exclui a SMUL como parte das secretarias que trabalham 
pelo fortalecimento do CMDRSS. As Secretarias e órgãos 
que fazem parte desta meta, são as mesmas que aparecem 
na regulamentação do CMDRSS, desta não faria sentido 
a SMUL se excluir. Um e-mail de resposta será enviado à 
SMUL com a devida explicação.

Sobre o Seminário de trabalho da zona sul, depois de 
falas a esse respeito feitas por Magno, Patricia, Andre, Lucas e 
Cristina foi decido que será solicitada uma reunião do CMDRSS 
com a Subprefeitura Freguesia Brasilândia para que os assuntos 
mais prementes como Arruamento e Coleta de Resíduos seja 
conversado de forma mais focado e a partir desta conversa, 
desdobramentos mais objetivos seriam desenvolvidos. Cristina 
comentou que seria muito importante o briefing da zona norte 
estar pronto e ser levado a esta reunião. O seminário continua 
na pauta, mas será dado um encaminhamento após a reunião 
com a subprefeitura.

Vanda trouxe dois informes da conselheira Maria Lú-
cia. 1) com relação aos eucaliptos do Jd. Damasceno, ela 
passou a documentação necessária para o Magno e como 
são muitas árvores, ela terá que identificar uma a uma. 
2) haverá uma reunião da RAPPA – Rede de Agricultoras 
Periféricas Paulistanas, nos dias 25 e 26 de junho no sítio 
da Luzia em Parelheiros e está estendendo o convite às mu-
lheres do CMDRSS e que a inscrição será feita por meio de 
um formulário Google Forms que será divulgado no grupo 
de Whatsapp do CMDRSS.

Patricia trouxe informações sobre o Planpavel, Plano 
Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços 
Livres. Foi aprovado na última reunião do CADES, por meio 
de Resolução do CADES, já que o mesmo é um conselho 
deliberativo; o Plano Diretor Estratégico (PDE) havia es-
tabelecido alguns planos ambientais e o Planpavel é um 
deles; o Plano Rural é o último da lista de planos da temá-
tica de áreas verdes que ainda não foi aprovado e Patricia, 
que foi presidente da comissão que fez a resolução para 
aprovação do Planpavel, disse que foi solicitado que fosse 
incluído nas recomendações da SVMA que as diretrizes dos 
Planos Rural e Planpavel fossem convergentes. Os planos 
“verdes” previstos no PDE são PMMA, PSA, PMAU.

Lucas informou que haverá eleição para renovação 
de três conselhos: Fazenda do Carmo (zona leste), APAs 
Bororé-Colônia e Capivari-Monos, por meio de sistema 
híbrido e chamou a atenção com relação à mobilização 
da sociedade civil com relação à ocupação dos espaços 
de participação, sobretudo os agricultores. Com relação 
ao lançamento do Plano Rural, há o estudo de uma al-
ternativa de aprová-lo como resolução CADES a partir de 
uma conversa com o a SVMA. Existe uma expectativa de 
aprovação do plano no evento que a SMDET fará na sema-
na do meio ambiente, mas Lia informará sobre ao longo 
da semana. Ainda informou que o gabinete da SMDET 
gostaria de tratar da regulamentação do PROAURP, e pra 
isso a Lia iniciou o processo dentro da Coordenadoria de 
Agricultura por meio de uma minuta que foi redigido pelas 
conselheiras e conselheiros deste CMDRSS

Raquel Rizzi (SFA-SP/MAPA), Patricia Sepe (SMUL) e Maria 
Lucia Bellenzani (RAPPA) justificaram ausência.

Expirado o horário da reunião os trabalhos foram finali-
zados.

 REUNIÃO ONLINE DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E 
SOLIDÁRIO – CMDRSS

Data: 30/06/22
Horário: 10:00 horas
Plataforma: Google Meet
Participantes:
Cristina Abi Jabbour (Presidente Interina e Secretária Exe-

cutiva CMDRSS - CA/SMSUB); Cyra Malta (SVMA); Debora 
Sahyun (Dep. Des. Sustentável/SAA); Davi Carlos (CA/SMDET); 
Guaraci Belo de Oliveira (SAA); João Ricardo Ribas de Morais 
(SGM); Lia Palm (CA/SMDET); Magno Celso (Agricultor zona 
norte); Maria Lucia Bellenzani (RAPPA); Raquel Rizzi (MAPA); 
Rute Cremonini (SVMA); Patricia Marra Sepe (SMUL); Patricia 
Estevam (CATI/SAA); Vanda Costa (Movimento de Agricultora 
Urbana Z. Oeste)

Registro:
Em 30 de junho de 2022 foi realizada a 29ª reunião 

ordinária da 2ª gestão do Conselho Municipal de Desen-
volvimento Rural Sustentável e Solidário – CMDRSS, Biênio 
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