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5.2. Mobilidade: foi prevista a chegada do metrô para 
região? R: Não, o metrô não deve chegar à área de abrangência 
do PIU,

6. DIANA DIAS, moradora e representante do Movimento 
de Moradia Diogo Pires, Jaguaré:

6.1. Apesar do cadastramento de famílias na SEHAB, per-
manecem no auxílio aluguel já há 10 anos, necessária moradia 
definitiva.

7. JOSÉ CARLOS, morador:
7.1. Morava na comunidade da Marquês de São Vicente, 

que foi removida com para construção de um empreendimento 
para onde eles seriam alocados, mas até hoje não foram;

7.2. Outras famílias passaram na frente por conta de um 
incêndio. E como fica quem estava aguardando?

8. PAULO CÉSAR MALUF, morador do Jaguaré:
8.1. Ressaltou a importância da demanda por moradia no 

Jaguaré, onde existem as comunidades Digo Pires, Areião e 
Nova Jaguaré.

8.2. Solicitou que as Audiências Públicas sejam feitas no Ja-
guará, por conta da dificuldade de mobilidade e para que seus 
moradores possam levar suas demandas para o poder público.

9. JACQUELINE SOTANYI ARAUJO, CPM do Distrito de 
Perdizes:

9.1. A impressão que se tem é que os PIUs mapeiam as 
comunidades do território, mas ao longo do tempo se esquecem 
disso, estão distantes da SEHAB e da Assistência Social;

9.2. Para que o assunto seja abordado em sua total com-
plexidade e tenha uma abordagem mais efetiva, é necessário o 
diálogo constante entre estes órgãos, do projeto à implantação 
das habitações de interesse social.

A equipe da SP Urbanismo agradeceu ao CPM-Lapa o espa-
ço para apresentação do projeto e debate, mesmo que não na 
sua totalidade ou com muito aprofundamento técnico devido à 
restrição de tempo.

ANA BARROS informou que em breve a SP Urbanismo 
oferecerá uma Oficina de Capacitação para que a população 
entenda como postar as contribuições na Consultas Públicas 
via plataforma Gestão Urbana. O convite sairá nas redes sociais 
e site.

PARTRÍCIA SARAM informou que em breve sairão di-
vulgadas as datas das Audiências Públicas convidou todos a 
participarem.

Itens de 4 a 12
Dada a relevância do tema do item 3 e o grande interesse 

do público presente em questionar e tirar dúvidas com a equipe 
da SP Urbanismo, a apresentação se estendeu bem mais do que 
o tempo programado e, pelo avançado da hora, os demais itens, 
de 4 a 12, previstos em pauta, não foram abordados.

O conselheiro FILIPE CARDOSO DE BARROS FORNARI 
ressaltou a importância de se respeitar, de forma justa e 
igualitária, o tempo destinado a cada item bem como os 3 
(três) minutos de fala para participação popular, evitando 
assim o não comprometimento da pauta proposta, uma vez 
que ele tinha proposta de ofício para ser apresentada e não 
pode fazê-lo.

O munícipe WAGNER MARAZZI falou que entende que 
os temas abordados são de suma importância para a cidade 
como um todo, mas que o CPM-Lapa precisa, na figura de suas 
conselheiras e seus conselheiros eleitos, abordar temas mais 
específicos de todos os 6 distritos do território da Subprefeitura 
da Lapa além de acompanhar e fiscalizar os gastos e execução 
do orçamento.

O coordenador JOSÉ ANTONIO CHINELATO ZAGATO expli-
cou que o Subprefeito vem apresentar semestralmente o rela-
tório de gastos e que, além disso, a Comissão Permanente de 
Trabalho 2 tem efetuado reuniões com a equipe da prefeitura 
para entender como é composto e executado o orçamento, para 
poder elaborar uma planilha de controle. O coordenador res-
saltou também que é de responsabilidade das Comissões apre-
sentarem resumo periódico do trabalho que estão executando 
e que isso será feito na próxima reunião ordinária, em junho.

III. Encerramento
O coordenador JOSÉ ANTONIO CHINELATO ZAGATO agra-

deceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 
21h45m.

Ata digitada e formatada pela Secretária Geral VANESSA 
CRISTINA MATARAZZO, dentro das suas atribuições legais de 
Conselheira Participativa Municipal da Lapa.

Pendências a serem acompanhadas
Os itens não tratados que constavam em pauta serão trata-

dos em outra oportunidade.
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Participativo 

Municipal da Lapa, realizada em 05/06/2019
No dia cinco de junho de dois mil e dezenove, às 

19h45m, em segunda chamada reuniu-se nas dependências 
da Prefeitura Regional da Lapa, à Rua Guaicurus, nº 1000, 
o Conselho Participativo Municipal da Lapa (CPM-Lapa) por 
meio de seus eleitos.

Coordenação: JOSÉ ANTONIO CHINELATO ZAGATO
Secretária geral: VANESSA CRISTINA MATARAZZO
Registro de presença e ausência
a) Conselheiro(a)s presentes: EDSON DE ANDRADE SALES, 

FILIPE CARDOSO DE BARROS FORNARI, JACQUELINE SOTANYI 
ARAUJO, JOSÉ ANTONIO CHINELATO ZAGATO, RICARDO MAR-
TINS e VANESSA CRISTINA MATARAZZO, totalizando 6 (seis) 
presenças.

b) Conselheiro(a)s ausentes:
- Sem justificativa apresentada: ANA MERCEDES LANARI 

PACHECO E CHAVES, ANA PAULA GUEDES BARROZO DIAS, 
ANTONIO CLAUDINO DOS SANTOS, MARCELO DE SOUSA, OR-
LANDO SOUZA DO NASCIMENTO, PEDRO NABUCO, ROBERTO 
PEREIRA TORRES, SOLANGE VIANA, ULYSSES DOS SANTOS e 
WELTON WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA, totalizando 10 
(dez) faltas.

- Com justificativa apresentada: ALICE DE ASSIS FABRI, 
CARLOS GILARDINO, EDUARDO FERNANDES DE MELLO, MARIA 
ISMÉRIA NOGUEIRA SANTOS, SHIRLEY JESUS DOS SANTOS, 
SILVIA VILLALVA CIVATTI e UMBERTO DE CAMPOS SARTI FILHO, 
totalizando 7 (sete) justificativas.

c) Autoridades presentes:
Vitor Queiroz Adami - Assessor de Gabinete da Subprefei-

tura da Lapa.
I. Pauta
1. Informes Gerais:
A. Apresentação de novos membros do CPM Lapa;
B. Outros informes.
2. Comissões Permanentes de Trabalho (CPTs): apresenta-

ção das atividades executadas.
3. Eleições CMPU: definição de Conselheiro CPM Lapa a 

compor colegiado.
4. Votação perda de mandato.
5. Apresentação/aprovação de Ofícios.
6. Impactos da Arena Allianz: show BTS, balanço e enca-

minhamentos.
7. Outros assuntos.
II. Expediente
1. Informes Gerais
A. Apresentação de novos membros do CPM Lapa
O coordenador JOSÉ ANTONIO CHINELATO ZAGATO 

informou que já solicitou para a Secretaria Especial de 
Relações Sociais a nomeação do conselheiro ELANIR SILVA 
DOS SANTOS de suplente para titular pelo distrito da Lapa 
para ocupar a vacância deixada pela conselheira Marcela 
Barreta, que renunciou ao cargo. Até a data desta reunião a 
nomeação não havia sido publicada no Diário Oficial. O co-

2. Numerar os ingressos da arquibancada, o que evitaria a 
formação de uma fila em busca dos melhores lugares;

3. Abertura dos portões mais cedo;
4. Edição de uma lei para locais gerador de grande público, 

que poderia garantir que a Real Arenas desse uma melhor es-
trutura e assistência a seus clientes, principalmente na entrada 
e saída dos shows, bem como se responsabilizar por promover 
melhorias que diminuíssem o impacto no entorno;

5. Que o poder público procurasse uma PPP para que a 
Praça Francisco Matarazzo fosse adotado e reformado.

O Sr. Douglas informou também sobre o funcionamento do 
acampamento: existe um regulamento interno que é seguido 
por todos e que não permite menores de idade no local após 
as 18h. Cada barraca tem um livro de autorização dos res-
ponsáveis e dados de todos que ali estão. Atualmente são 11 
barracas com cerca de 60 pessoas/cada que se revezam para 
garantir os lugares.

Tainara e Gabriela, fãs que estão no local, relataram que 
limpam diariamente a praça. Quando há jogo esportivo, muitos 
torcedores deixam o local com sujeira, favorecendo proliferação 
de ratos, pois a prefeitura demora a vir tirar o lixo. Informaram 
também que, às noites, existe um grupo que ocupa a Praça para 
promover festas com funk e bebidas, mas que não tem ligação 
com o acampamento.

A conselheira VANESSA CRISTINA MATARAZZO informou 
que a adoção da Praça já está em processo de formalização 
entre Subprefeitura e empresa particular, em etapa final dos 
trâmites legais. A praça foi adotada pelo empreendimento 
comercial defronte à Praça na Av. Francisco Matarazzo. A con-
selheira lembrou, porém, que as questões relativas à segurança 
e fiscalização do espaço público competem ao Poder Público, 
no caso à Subprefeitura da Lapa, e não à empresa que vier a 
adotar o local.

3. Apresentação PIU Arco de Pinheiros – SP Urbanismo
A Sra. PATRÍCIA SARAM, da SP Urbanismo informou que a 

segunda fase da Consulta Pública para contribuições não Pro-
jeto de Intervenção Urbana do Arco de Pinheiros estará aberta 
até dia 23/05. Após esta data, levando em conta as contribui-
ções apresentadas na plataforma e nas audiências públicas, a 
Minuta do projeto seguirá para Câmara Municipal. Ressaltou 
também a importância da participação popular e do papel do 
CPM-Lapa em divulgar e incentivar e chamar a população a 
participar do processo.

A apresentação do Projeto foi feita pela Sra. ANA BARROS, 
da equipe da SP Urbanismo. Na primeira fase da Consulta 
Pública, encerrada em setembro/2018, o PIU Arco de Pinheiros 
recebeu via plataforma 115 contribuições.

ANA explicou o que é o PIU e como cada item é estudado. 
Segue abaixo o resumo dos principais pontos abordados e ca-
racterísticas do território.

- Usos muito distintos e muito fechados em si.
- Transformar para conexão dos locais em que o acesso 

hoje é complicado ou não exista.
- Vulnerabilidade social muito presente.
- Equipamentos culturais: 31, sendo que 20 museus.
- Estudo zoneamento e Uso do Solo.
- Predominantemente industrial/comercial.
- Mobilidade: mais transporte individual do que coletivo, 

exceto o trem que é bastante utilizado.
- Áreas verdes abundantes, porém concentradas. Presença 

de muitas áreas impermeabilizadas que geram zonas de calor.
- Meio físico: drenagem.
- Bens tombados: USP
- Comunidades presentes: San Remo e Humaitá. Exigem um 

projeto específico e detalhado em parceria com a SEHAB.
- Outorga onerosa: precisa de atualização dos valores para 

melhorar a arrecadação.
- Instituir o Conselho Gestor do PIU com participação pari-

tária entre sociedade civil e poder público.
- Ciclovias: estão desconectadas entre si e dos bicicletários, 

o projeto prevê essas conexões.
- Ponte Politécnica (Rua Bolonha) não está prevista no PIU.
Após a apresentação, abriu-se inscrição para falas e ques-

tionamentos dos presentes. Algumas foram respondidas na 
ocasião; outras não, por exigirem aprofundamento, consulta a 
outro órgão público ou estudo específico. Seguem abaixo as 
participações.

1. JOSÉ ANTONIO CHINELATO ZAGATO, Coordenador do 
CPM-Lapa:

1.1. A transferência do CEAGESP influenciará no aumento 
do valor dos produtos, visto que estarão mais distantes dos 
consumidores?

1.2. Qual será o impacto para os empregos de milhares 
de trabalhadores vinculados à localização atual da CEAGESP?

1.3. Qual será o impacto sobre as áreas de maior vulne-
rabilidade social do perímetro em função da transferência do 
CEAGESP?

1.4. Haverá uma ordem de prioridades no programa de 
intervenções, garantindo que a produção de Habitação de 
Interesse Social - demanda urgente, embora já histórica, em 
distritos como Jaguaré (Diogo Pires) e Vila Leopoldina (Jardim 
Humaitá), com populações em situação de maior vulnerabili-
dade social - seja realizada antes de obras como mais viadutos, 
pontes e avenidas?

1.5. Considerando-se a oportunidade do PIU ACP em quali-
ficar ambientalmente uma área hoje predominantemente indus-
trial, os futuros empreendimentos particulares e as Habitações 
de Interesse Social deverão seguir padrões mais avançados de 
construções ecologicamente menos impactantes, como capta-
ção de energia solar, tetos e paredes verdes,

1.6. Na medida em que é por iniciativa da Prefeitura de 
São Paulo que induzidas e realizadas inúmeras demolições de 
imóveis e significativas transformações no território do PIU 
ACP, a Prefeitura fará a realização prévia de um diagnóstico das 
Referências Culturais no perímetro do ACP para garantir a pre-
servação do Patrimônio Cultural da área? O Conselheiro lembra 
que a SP Urbanismo já está a par do método de Inventário 
Participativo de Referências Culturais, em função da orientação, 
pelo departamento técnico do órgão estadual de patrimônio 
(Condephaat), para executá-lo no perímetro da Operação Ur-
bana Água Branca.

2. CARLOS GILARDINO, CPM pelo Distrito da Vila Leopol-
dina:

2.1. A retirada do CEAGESP trará impacto no entorno?
2.2. Há possibilidade de utilizar o terreno dos CDPs?
3. FILIPE CARDOSO DE BARROS FORNARI, CPM do Distrito 

de Perdizes:
3.1. O projeto prevê o aterramento da fiação elétrica? Res-

posta: Sim. Todo o PIU seguirá a legislação vigente relacionada 
a este tema.

4. CYRA MALTA, Engenheira Agrônoma da Subprefeitura 
Lapa:

4.1. O projeto para mobilidade em bicicleta na região já 
está sendo elaborado. O PIU vai dialogar com essa proposta?

4.2. A ponte do Jaguaré terá acesso para bicicleta?
4.3. A construção de passagem subterrânea pode trazer vá-

rios problemas de manutenção, como a Toca da Onça na Lapa.
4.5. Foi levada em conta a cota ambiental? O CADES foi 

comunicado?
5. EDUARDO FERNANDES DE MELLO, CPM do Distrito da 

Lapa:
5.1. O projeto prevê o tratamento e saneamento do esgoto 

doméstico?

58867 A. Tonanni Construções e Serviços Ltda.
 Conservação de pavimentos viários - tapa buraco – por
 tonelada com aplicação de concreto asfáltico e emulsão
 de pintura de ligação, com caminhão de caçamba
 térmica e controle digital; 177 384,10 67.985,70
58874 A. Tonanni Construções e Serviços Ltda.
 Conservação de pavimentos viários - tapa buraco – por
 tonelada com aplicação de concreto asfáltico e emulsão
 de pintura de ligação, c/ caminhão de caçamba térmica
 e controle digital. 177 97,00 17.169,00
58953 Servidores Subprefeitura Itaquera
 Folha de Pagamento_Executivo 1 1.070.898,55 1.070.898,55
Total dos Serviços   1.465.989,44

Cancelamentos no Período
EMPENHO FORNECEDOR VALOR CANC.
12055 A. Tonanni Construções e Serviços Ltda. 230.460,00
12075 A. Tonanni Construções e Serviços Ltda. 45.348,00
14029 Arklok Equipamentos de Informática EIRELI. 8.732,00
14047 Arklok Equipamentos de Informática EIRELI. 715,14
33650 Jacqueline Souza de Oliveira. 337,32
57936 Servidores Subprefeitura Itaquera. 681,63
Total dos Serviços Cancelados 286.274,09
Total das Compras e Serviços contratados 1.465.989,44
Total dos Cancelamentos 286.274,09
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 CONVOCAÇÃO
Nos termos da Lei 14887/09 e Regimento Interno CADES 

LAPA ,ficam convocados os conselheiros do CADES LAPA para 
acompanhar a Audiência Pública do Projeto de Lei Orça-
mentária (PLOA) 2020.

Data: 17/07
Hora: 19h00
Local: auditório Subprefeitura Lapa
 Ata da Reunião Ordinária do Conselho Participativo 

Municipal da Lapa, realizada em 09/05/2019
No dia cinco de maio de dois mil e dezenove, às 19h45m, 

em segunda chamada reuniu-se nas dependências da Prefeitura 
Regional da Lapa, à Rua Guaicurus, nº 1000, o Conselho Partici-
pativo Municipal da Lapa (CPM-Lapa) por meio de seus eleitos.

Coordenação: JOSÉ ANTONIO CHINELATO ZAGATO
Secretária geral: VANESSA CRISTINA MATARAZZO
Registro de presença e ausência
a) Conselheiro(a)s presentes: ALICE DE ASSIS FABRI, ANTO-

NIO CLAUDINO DOS SANTOS, CARLOS GILARDINO, EDUARDO 
FERNANDES DE MELLO, FILIPE CARDOSO DE BARROS FORNARI, 
JACQUELINE SOTANYI ARAUJO, JOSÉ ANTONIO CHINELATO 
ZAGATO, MARIA ISMÉRIA NOGUEIRA SANTOS, SILVIA VILLAL-
VA CIVATTI, SOLANGE VIANA , UMBERTO DE CAMPOS SARTI 
FILHO e VANESSA CRISTINA MATARAZZO, totalizando 12 (doze) 
presenças

b) Conselheiro(a)s ausentes:
- Sem justificativa apresentada: ANA MERCEDES LANARI 

PACHECO E CHAVES, EDSON DE ANDRADE SALES, MARCE-
LA BARRETTA, MARCELO DE SOUSA, ORLANDO SOUZA DO 
NASCIMENTO, PEDRO NABUCO, ROBERTO PEREIRA TORRES, 
SHIRLEY JESUS DOS SANTOS, ULYSSES DOS SANTOS e WELTON 
WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA; totalizando 10 (dez) faltas.

- Com justificativa apresentada: ANA PAULA GUEDES BAR-
ROZO DIAS e RICARDO MARTINS; totalizando 2 (duas) justi-
ficativas.

c) Autoridades presentes:
Patrícia Saram - SP Urbanismo;
Ana Barros – SP Urbanismo;
Cyra Malta – Engenheira Agrônoma – Subprefeitura Lapa.
I. Pauta
1. Informes Gerais:
A. Apresentação de novos membros do CPM-Lapa,
B. Outros Informes.
2. Impactos da Arena Allianz Parque: ocupação de barracas 

na Praça Conde Francisco Matarazzo.
3. Apresentação PIU Arco de Pinheiros – SP Urbanismo.
4. Jardim Humaitá: relato da remoção.
5. PIU Leopoldina: informações e encaminhamentos.
6. Hospital Sorocabana: encaminhamentos.
7. Alteração da composição do Condephaat e impactos na 

preservação no território da Subprefeitura da Lapa.
8. Votação de perda de mandato de conselheiros sem faltas 

justificadas.
9. Centro Temporário de Acolhimento CAT Lapa: relato de 

visita à unidade.
10. Apresentação / aprovação de ofícios.
11. Comissões Permanentes de Trabalho: acompanhamento 

de atividades.
12. Outros Assuntos.
II. Expediente
1. Informes Gerais
A. Apresentação de novos membros do CPM-Lapa
A Sra. MARIA ISMÉRIA NOGUEIRA SANTOS, que passa a 

ser titular deste conselho no lugar de ARTHUR AUGUSTO SCISCI 
(conforme publicação do diário oficial de xx de xx), se apresen-
tou e colocou-se a disposição para contribuir com o trabalho 
do CPM-Lapa.

2. Impactos da Arena Allianz Parque: ocupação de barracas 
na Praça Conde Francisco Matarazzo Junior

O coordenador JOSÉ ANTONIO CHINELATO ZAGATO deu 
um panorama geral do que ocorre na Praça Conde Francisco 
Matarazzo Junior nos meses que antecedem grandes shows na 
Arena Allianz Parque: o local passa a abrigar acampamentos de 
fãs que querem garantir os melhores lugares nas arquibancadas 
quando os portões são abertos. A ocupação do espaço público 
acaba gerando uma série de transtornos tanto aos acampantes 
- que não têm a menor estrutura -, a suas famílias - no caso de 
jovens, cujos pais responsabilizam-se por sua situação - , aos 
moradores do entorno - que têm o acesso a suas residências 
dificultado - e usuários do local - como torcedores, que tam-
pouco dispõem da infraestrutura adequada antes e após os 
jogos esportivos.

O CPM-Lapa recebeu um grupo de pessoas que estão no 
acampamento atual, para o show do BTS, banda jovem estran-
geira que tem grande número de fãs no mundo todo.

O Sr. Douglas, munícipe engenheiro e pai de uma das meni-
nas que está no acampamento da Praça, apresentou uma série 
de sugestões de como melhorar a relação do acampamento 
com moradores do entorno:

1. Promover a venda de ingressos em pontos mais estraté-
gicos como o Pacaembu, que tem uma área de escape grande 
(como já é feito em outros shows);
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SUBPREFEITURA DE GUAIANASES
ENDERECO: ESTRADA ITAQUERA-GUAIANASES, 2.56
6041.2019/0000383-0 - SISACOE: Certificado de Re-

gularização
Interessados: Marcia Cardodo Guimaraes, castro.csf@

gmail.com
COMUNIQUE-SE: RETIRAR MEMORANDO DE ISS PARA 

QUITAÇÃO.
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 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

 Supervisão de Finanças

 DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS 
E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPRE-
FEITURA ITAQUERA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 
DE 2019, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI 
FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 L.O.M.S.P.

Serviços Contratados
N.E. FORNECEDOR/DESCRIÇÃO QTDE PREÇO UNIT. TOTAL
52763 Fernando Nascimento Pereira
 Aux. Refeição ref. jun/19 - RGPS 18 18,74 337,32
52772 Fernando Nascimento Pereira
 Remuneração mensal ref. jun/19 1 2.757,91 2.757,91
52773 Jacqueline Souza de Oliveira
 1/3 de férias. 1 951,00 951,00
52913 Instituto Nacional do Seguro Social
 Obrigação Patronal ref. jun/19 1 741,81 741,81
54594 Merito Segurança e Vigilância Patrimonial EIRELI
 Prestação de serviços de vigilância e segurança
 patrimonial desarmada com 03 (três) postos diurnos e
 01 (um) posto noturno, sendo:
 - 01 (um) posto diurno e 01 (um) posto noturno para
 atender a Sede da SUB-IQ localizada na R. Augusto
 Carlos Bauman nº 851;
 - 01 (um) posto diurno p/ atender a Supervisão de
 Cultura localizada na Rua Antônio C. O. Cesar nº 97;
 - 01 (um) posto diurno para atender a Unidade de
 Depósito e Oficinas - UDO localizada na Rua Blecaute
 nº 303. 1 65.786,92 65.786,92
54599 Merito segurança e Vigilância Patrimonial EIRELI
 Prestação de serviços de vigilância e segurança
 patrimonial desarmada com 03 (três) postos diurnos e
 01 (um) posto noturno, sendo:
 - 01 (um) posto diurno e 01 (um) posto noturno para
 atender a Sede da SUB-IQ localizada na Rua Augusto
 Carlos Bauman nº 851;
 - 01 (um) posto diurno p/ atender a Supervisão de
 Cultura localizada na R. Antônio Carlos Oliveira Cesar
 nº 97;
 - 01 (um) posto diurno p/ atender a Unidade de Depósito
 e Oficinas - UDO localizada na Rua Blecaute nº 303. 1 1.271,16 1.271,16
54607 Merito segurança e Vigilância Patrimonial EIRELI
 Prestação de serviços de vigilância e segurança
 patrimonial desarmada com 03 (três) postos diurnos e
 01 (um) posto noturno, sendo:
 - 01 (um) posto diurno p/ atender o Conselho Tutelar
 Itaquera localizado na R Augusto Carlos Bauman nº 851;
 - 01 (um) posto diurno para atender o Conselho Tutelar
 J. Bonifácio localizado na Av. Nagib Farah Maluf nº 1531;
 - 01 (um) posto diurno e 01 (um) posto noturno para
 atender o Conselho Tutelar Cid. Líder/Pq. do Carmo
 localizado na Rua Blecaute s/nº. 1 65.786,92 65.786,92
54614 Merito Segurança e Vigilância Patrimonial EIRELI
 Prestação de serviços de vigilância e segurança
 patrimonial desarmada com 03 (três) postos diurnos e
 01 (um) posto noturno para atender os Conselhos
 Tutelares, sendo:
 - 01 (um) posto diurno para o Conselho Tutelar Itaquera
 localizado na R. Augusto Carlos Bauman nº 851;
 - 01 (um) posto diurno para o Conselho Tutelar José
 Bonifácio localizado na Av. Nagib Farah Maluf nº 1531;
 - 01 (um) posto diurno e 01 (um) posto noturno para o
 Cons.Tut. Cid. Líder/Pq. do Carmo localizado na Rua
 Blecaute s/nº. 1 1.271,16 1.271,16
56825 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
 Prestação de serviços de postagens e correspondências
 em geral à Subprefeitura Itaquera 1 5.460,00 5.460,00
56829 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
 Prestação de serviços de postagens e correspondências
 em geral aos Conselhos Tutelares Itaquera, J. Bonifácio
 e Cidade Líder/Parque do Carmo 1 4.410,00 4.410,00
57723 São Paulo Secr. Municipal de Mobilidade e Transportes
 Extrato/Recibo de multa de trânsito nº 386714730
 relativa a não indicação do condutor das infrações
 cometidas com o veículo oficial Fiat Palio WC Attrac 1.4
 de placa CFY 5425 e prefixo GC 2468.1 à serviço do
 Conselho Tutelar José Bonifácio nos dias 31/03/2018,
 20/06/2018 e 09/01/2019. 1 1.056,96 1.056,96
57926 Servidores Subprefeitura Itaquera
 Auxílio-Transporte ref. junho/19 - RPPS 1 17.856,31 17.856,31
57965 Servidores Subprefeitura Itaquera
 Auxílio-Refeição junho/2019 - RGPS 1 6.019,29 6.019,29
57990 Servidores Subprefeitura Itaquera
 Auxílio-Refeição ref. junho/2019 - RPPS 1 68.702,69 68.702,69
58044 Servidores Subprefeitura Itaquera
 Vale-Alimentação ref. junho/2019- RPPS 1 61.305,46 61.305,46
58066 Servidores Subprefeitura Itaquera
 Vale-Alimentação ref. junho /2019 - RGPS 1 5.539,65 5.539,65
58675 Servidores Subprefeitura Itaquera
 Auxílio-Transporte ref. junho/2019 - RGPS 1 681,63 681,63
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