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a) Na chapa Ambientalistas + Direito à Cidade, as inscri-
ções referente a primeira vaga, candidata titular Maria Lúcia 
Ramos Belanzani e candidata suplente Cláudia Gibeli Gomes, 
representantes da entidade Instituto Casa da Cidade. Foi 
DEFERIDA

b) Foi DEFERIDA na chapa Ambientalistas + Direito à 
Cidade, as inscrições referente a primeira vaga, candidato titu-
lar Mateus Henrique Berto Muradas e candidata suplente Paula 
Rafaela Guabiaba do Nascimento, representante da entidade 
Associação dos mutuários da Cohab I

Indeferidas:
a) Foi INDEFERIDA a candidatura de Sérgio Alayon Cunha 

Criniti, da entidade Associação de Moradores do Jardim Ipa-
nema, pelo descumprimento na documentação apresentada, 
conforme exigência das alíneas “b”, “c”, “e” - DOCUMENTOS 
DO CANDIDATO - e pelo descumprimento na documentação 
apresentada, conforme exigências das alíneas “a”, “b”, “c”, 
“f” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I do art. 
7º e pelo descumprimento do artigo 9º, todos do Edital n.º 
001/2021/CMPU.

b) Foi INDEFERIDA a candidatura de Kristofer Willy Alon-
so de Oliveira, da entidade Instituto Mobilidade Ativa, pelo 
descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alíneas “b”, “c”, “d”, “e” - DOCUMENTOS DO 
CANDIDATO - e pelo descumprimento na documentação apre-
sentada, conforme exigência das alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, 
“e”, “f”- DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I do 
art. 7º e pelo descumprimento do artigo 9º, todos do Edital n.º 
001/2021/CMPU.

c) Foi INDEFERIDA na chapa SP SUSTENTÁVEL , a ins-
crição da entidade CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL (CBCS), pelo descumprimento na documentação 
apresentada, conforme exigência da alínea “c” - DOCUMENTOS 
DA ENTIDADE, do inciso I do art. 7º do Edital n.º 001/2021/
CMPU.

IX- MOVIMENTOS DE MOBILIDADE URBANA:
Deferida:
Foi DEFERIDA a entidade CICLOCIDADE - ASSOCIAÇÃO 

DOS CICLISTAS URBANOS DE SÃO PAULO, representada pelo 
candidato titular José Antônio Chinelato Zagato e candidata 
suplente Juliana Trento.

Indeferida:
Foi INDEFERIDA a candidatura de Graziela Jardo Brasil 

Remusat, da entidade Associação Amigos do Jardim São Bento, 
pelo descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alíneas “b”, “c”, “d”, “e” - DOCUMENTOS DO 
CANDIDATO - e pelo descumprimento na documentação apre-
sentada, conforme exigência das alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, 
“e”, “f” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I do 
art. 7º do Edital n.º 001/2021/CMPU.

X- MOVIMENTOS CULTURAIS:
Deferidas:
a) Foi DEFERIDA a entidade ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CUL-

TURA PERIFERIA INVISÍVEL, representada pela candidata titular 
Vanessa Raposo Mendes e pelo candidato suplente Gustavo 
Soares dos Santos Ramalho.

b) Foi DEFERIDA a entidade Cooperativa de Trabalho de 
Artistas, representada pelo candidato titular Thiago Messias 
Moraes da Silva e a entidade Cooperativa de Teatro, represen-
tada pelo candidato suplente Caio Sérgio de Castro Armada 
Froret Fronzolin.

Indeferidas:
a) Foi INDEFERIDA a candidatura de Cleide Aparecida 

de Moraes, da entidade Associação Projeto da Amizade, pelo 
descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência da alínea “b” - DOCUMENTOS DO CANDIDATO - e 
pelo descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alínea “a”, com relação a indicação de suplente e 
“c” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I do art. 7º 
do Edital n.º 001/2021/CMPU.

b) Foi INDEFERIDA a candidatura de Eduardo de Brito Izzo, 
da entidade Sociedade Amigos da Praça Visconde de Cunha 
Bueno, pelo descumprimento na documentação apresentada, 
conforme exigência da alínea “b”, “c”, “d”, “e” - DOCUMEN-
TOS DO CANDIDATO - e pelo descumprimento na documen-
tação apresentada, conforme exigência das alíneas “a”, “b”, 
“c”, “d”, “e”, “f”, ambos do inciso I do art. 7º do Edital n.º 
001/2021/CMPU.

c) Foi INDEFERIDA a candidatura de Maria Aparecida 
Faragó Magrini, da entidade Sociedade Amigos da Praça Viscon-
de de Cunha Bueno, pelo descumprimento na documentação 
apresentada, conforme exigência das alíneas “a”, “b”, “c”, “e” 
- DOCUMENTOS DO CANDIDATO - e pelo descumprimento na 
documentação apresentada, conforme exigência das alíneas a”, 
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos 
do inciso I do art. 7º do Edital n.º 001/2021/CMPU.

XI- ENTIDADES RELIGIOSAS:
Deferida:
Foi DEFERIDA a inscrição da candidata titular Maria dos 

Anjos Brás dos Santos e suplente Maria Barbosa Rocha Rastelle, 
representante da entidade Mitra Arquidiocesana de São 
Paulo

Indeferida:
Foi INDEFERIDA a candidatura de Bruna da Silva de 

Aguiar, da entidade Igreja Evangélica Apostólica Monte Renovo, 
pelo descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alíneas “a”, “b”, “c”, “e”, “f” - DOCUMENTOS 
DA ENTIDADE, do inciso I do art. 7º do Edital n.º 001/2021/
CMPU.

05) Foi ressaltado que a apresentação de impugnações e 
recursos está regulamentada pelos artigos 15,16 e 17 do Edital 
nº 001/2021/CMPU.

06) O período de apresentação de impugnações e recursos 
será de três dias úteis, contados do dia seguinte da publicação, 
conforme previsto no Artigo 15 do Edital n.º 001/2021/CMPU.

07) Encerrada a verificação da documentação e seus con-
sequentes deferimentos e indeferimentos, o Coordenador Mar-
celo Henrique Haneda Pereira (SMUL) encerrou a reunião às 
18h19min, agradecendo a presença de todos.

TOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I do art. 7º do Edital n.º 
001/2021/CMPU.

b) Foi INDEFERIDA a candidatura de Graziela Jardo Brasil 
Remusat, da entidade Associação Amigos do Jardim São Bento, 
pelo descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alíneas “b”,”c”,”d”,”e” - DOCUMENTOS DO 
CANDIDATO - e pelo descumprimento na documentação apre-
sentada, conforme exigência das alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, 
“e”, “f” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I do 
art. 7º do Edital n.º 001/2021/CMPU.

c) Foi INDEFERIDA a candidatura de Rafael Rodrigues de 
Almeida, da entidade Associação Beneficente Guilhermy Almei-
da, pelo descumprimento na documentação apresentada, con-
forme exigência das alíneas “b”, “c”, “d”, “e” - DOCUMENTOS 
DO CANDIDATO - e pelo descumprimento na documentação 
apresentada, conforme exigência das alíneas “a”, “b”, “c”, 
“d”, “f” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I do 
art. 7º do Edital n.º 001/2021/CMPU.

d) Foi INDEFERIDA a candidatura de Levi da Hora de 
Oliveira, da entidade Associação Projeto Apoio, pelo descumpri-
mento na documentação apresentada, conforme exigência das 
alíneas “b”, “c”, “d”, “e” - DOCUMENTOS DO CANDIDATO - e 
pelo descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alíneas “a”, “b”, “d”, “e”, “f” - DOCUMEN-
TOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I do art. 7º do Edital n.º 
001/2021/CMPU.

e) Foi INDEFERIDA a candidatura de André Luiz Leite da 
Silva, da entidade Projeto Social Redondinhos de Heliópolis, 
pelo descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” - DOCUMENTOS 
DO CANDIDATO - e pelo descumprimento na documentação 
apresentada, conforme exigência das alíneas “a”, “b”, “c”, 
“d”, ”e”, “f” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I 
do art. 7º do Edital n.º 001/2021/CMPU.

VI- ENTIDADES PROFISSIONAIS:
Deferidas:
a) Foram DEFERIDAS as inscrições da entidade CRECI-SP.
b) Foram DEFERIDAS as inscrições da entidade INSTITUTO 

DE ARQUITETOS DO BRASIL (IAB).
Indeferidas:
a) Foi INDEFERIDA a candidatura de ngela Maria Calábria 

pelo descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alíneas “b”, ”c”, ”d”, ”e” - DOCUMENTOS DO 
CANDIDATO - e pelo descumprimento na documentação apre-
sentada, conforme exigência das alíneas “a”, “b”, “c”, ”d”, 
“e”, “f” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I do 
art. 7º, ambos do Edital n.º 001/2021/CMPU.

b) Foi INDEFERIDA a entidade Associação Brasileira de 
Shopping Center (ABRASCE), representada pelo candidato Caio 
Eduardo Germano Teles, pelo descumprimento na documen-
tação apresentada, conforme exigência das alíneas “b” , “c”, 
“d”, “e” - DOCUMENTOS DO CANDIDATO - e pelo descumpri-
mento na documentação apresentada, conforme exigência das 
alíneas “a”, “b”, “c”,“e”, “f” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, 
ambos do inciso I do art. 7º do Edital n.º 001/2021/CMPU.

c) Foi INDEFERIDA a entidade Associação dos Geógrafos 
Brasileiro, representada pelo candidato titular Caio Zarino 
Jorge Alves e pela candidata suplente Isabel Lopes Perides, pelo 
descumprimento na documentação apresentada, conforme exi-
gência da alínea “d” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, do inciso I 
do art. 7º do Edital n.º 001/2021/CMPU.

d) Foi INDEFERIDA a entidade Associação Paulista dos 
Gestores Ambientais - APEAM, representada pelo candidato 
José Ramos de Carvalho, pelo descumprimento na documen-
tação apresentada, conforme exigência das alíneas “b”, “”c”, 
“”d”, “e” - DOCUMENTOS DO CANDIDATO e pelo descumpri-
mento na documentação apresentada, conforme exigência das 
alíneas “a”, “b”, “”c”, “d”, “f” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, 
ambos do inciso I do art. 7º do Edital n.º 001/2021/CMPU.

e) Foi INDEFERIDA a entidade Instituto de Engenha-
ria, representado pelo candidato Ivan Metran Whately, pelo 
descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência da alínea “d” - DOCUMENTOS DO CANDIDATO - e 
pelo descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alíneas “a”, com relação a ausência de indicação 
à suplente e “d” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos do 
inciso I do art. 7º do Edital n.º 001/2021/CMPU.

f) Foi INDEFERIDA a entidade MBM QUIRINO, represen-
tada pela candidata Beatriz Motta, pelo descumprimento na 
documentação apresentada, conforme exigência das alíneas 
“a”, “b”, “c”, “d”, “e” - DOCUMENTOS DO CANDIDATO - e 
pelo descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigências das alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” - DOCU-
MENTOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I do Art. 7º do Edital 
nº001/2021/CMPU.

g) Foi INDEFERIDA a candidatura de Suellen Cristina Ko-
siura Gonçalves Fernandes, pelo descumprimento na documen-
tação apresentada, conforme exigência das alíneas “b”, “c”, 
“d”, “e” - DOCUMENTOS DO CANDIDATO - e pelo descumpri-
mento na documentação apresentada, conforme exigências das 
alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” - DOCUMENTOS DA ENTI-
DADE, ambos do inciso I do Art. 7º do Edital nº001/2021/CMPU.

VII- ENTIDADES ACADÊMICAS E DE PESQUISA:
Deferida:
a) Na chapa PESQUISADORES PELO DIREITO À CIDADE, a 

inscrição referente a primeira vaga, candidato suplente, Daniel 
Todtmann Montandon, da entidade UNINOVE e as inscrições do 
titular e suplente da entidade UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE, foram DEFERIDAS.

Indeferida:
Na chapa PESQUISADORES PELO DIREITO À CIDADE, a 

inscrição referente a primeira vaga, candidato titular, Nabil 
Georges Bonduki, da entidade FAU-USP, pelo descumprimento 
na documentação apresentada, conforme exigências da alínea 
“c” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, com relação de registro 
da Ata, do inciso I do Art. 7º do Edital nº001/2021/CMPU foi 
INDEFERIDA.

VIII- MOVIMENTOS AMBIENTALISTAS:
Deferidas:

 DESENVOLVIMENTO URBANO
 SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS

 CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

 ATA DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO 
ELEITORAL PARITÁRIA

MARCELO HENRIQUE HANEDA PEREIRA, Coordenador 
da Comissão Eleitoral Paritária do Conselho Municipal de 
Política Urbana – CMPU, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, DETERMINA a publicação da ATA DE HOMO-
LOGAÇÃO contendo os assuntos discutidos no Plenário da 
Comissão Eleitoral relativos às matérias constantes da Pauta 
da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão Eleitoral Paritária do 
CMPU, realizada em 23 de agosto de 2021, às 13:00, na Rua 
São Bento, 405, Auditório do 18º Andar do Edifício Martinelli – 
sala 182, São Paulo, SP.

PAUTA DA REUNIÃO 1. Análise da documentação das ins-
crições e validação e homologação das candidaturas.

Presentes na reunião: Poder Público: MARCELO HENRIQUE 
HANEDA PEREIRA - Titular 1; DANIELA FARO JUNO - Suplente 
1; ANDREY VITAL TEODORO - Suplente 2 - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL/Sociedade 
Civil: BENEDITO ROBERTO BARBOSA - Titular 1; ROSILENE 
CARVALHO SANTOS - Titular 2; MARIANA FERRAZ KASTRUP - 
Suplente 2.

01) A Secretária Executiva do CMPU, Sra. Talita Veiga Ca-
vallari Fonseca, iniciou a reunião às 13h46min.

02) Foram apresentadas novamente as inscrições feitas 
através do site e por envelope lacrado.

03) Os membros presentes da Comissão Eleitoral Paritária 
acessaram as inscrições feitas, através do site e procederam a 
abertura do envelope, anteriormente lacrado em inscrição física 
para a verificação da documentação.

04)CANDIDATURAS
SEGMENTOS
I - MOVIMENTO DE MORADIA:
Deferida:
Na chapa DIREITO À MORADIA E À CIDADE, as inscrições 

dos titulares e suplentes das seguintes entidades Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1; Centro de Promoção e 
Inclusão Social 26 de Julho; MSTC - Movimento Sem Teto do 
Centro; Associação dos trabalhadores Sem Teto da Zona Norte e 
ULCM, foram DEFERIDAS

II - ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS:
Deferida:
Na chapa CIDADE PARA TODOS foram DEFERIDAS as 

inscrições dos titulares e suplentes das seguintes entidades: 
ASSOCIAÇÃO AMBIENTAL E HABITACIONAL JOÃO DE BARRO; 
INSTITUTO INÁCIO MONTEIRO AÇÃO E CIDADANIA; ASSOCIA-
ÇÃO DE AMIGOS E MORADORES PELA PRESERVAÇÃO DO ALTO 
DA LAPA E BELA ALIANÇA (ASSAMPALBA) e SOCIEDADE DOS 
AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA (SAPP).

Indeferidas:
a) Na chapa VINOPES, as seguintes inscrições foram INDE-

FERIDAS: INSTITUTO BENEFICIENTE VIDA NOVA PERUS, pelo 
descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alíneas “a”,“b”, “c”, “d”, “e” - DOCUMENTOS 
DO CANDIDATO - e pelo descumprimento na documentação 
apresentada, conforme exigência das alíneas “b”, “d”, “e” - 
DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I do Art. 7º, do 
Edital n.º 001/2021/CMPU, e da candidatura de Sheila Cristina 
de Paula, pelo descumprimento na documentação apresentada, 
conforme exigência da alínea “a” - DOCUMENTOS DA ENTIDA-
DE, também do inciso I do Art. 7º, do Edital n.º 001/2021/CMPU.

b) Na chapa Jardim Lourdes, a seguinte inscrição foi IN-
DEFERIDA: Associação Beneficente Guilhermy Almeida, re-
presentado pelo candidato Rafael Rodrigues de Almeida, pelo 
descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alíneas “b”, “c”, “d”, “e” - DOCUMENTOS 
DO CANDIDATO - e pelo descumprimento na documentação 
apresentada, conforme exigência das alíneas “a”, “b”, “c”, 
“d”, “f” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos do inciso I do 
art. 7º e pelo descumprimento do artigo 9º, todos do Edital n.º 
001/2021/CMPU.

c) Foi INDEFERIDA a entidade Sociedade Amigos da Praça 
Visconde da Cunha Bueno, representada pela candidata Maria 
Aparecida Faragó Magrini, pelo descumprimento na documen-
tação apresentada, conforme exigência das alíneas “a”, “b”, 
“c”, “e” - DOCUMENTOS DO CANDIDATO - e pelo descumpri-
mento na documentação apresentada, conforme exigência das 
alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, 
ambos do inciso I do art. 7º e pelo descumprimento do artigo 
9º, todos do Edital n.º 001/2021/CMPU.

d) Na chapa União e Força, a seguinte inscrição foi INDE-
FERIDA: Associação Comercial de Heliópolis e Região, represen-
tado pelo candidato Ernani Elias da Conceição, pelo descumpri-
mento na documentação apresentada, conforme exigência das 
alíneas “b”, “c”, “d”, “e” - DOCUMENTOS DO CANDIDATO - e 
pelo descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alíneas “a”, “b”, e”, “f” - DOCUMENTOS DA 
ENTIDADE, ambos do inciso I do art. 7º e pelo descumprimento 
do artigo 9º, todos do Edital n.º 001/2021/CMPU.

III- SETOR EMPRESARIAL:
Indeferida:
Na chapa DIÁLOGO URBANO a inscrições das entidades 

SECOVI SP; ABRAINC; ACSP; FECOMERCIO; SINAENCO; AsBEA-
-SP e SINDUSCON, foram INDEFERIDAS pelo descumprimento 
na documentação apresentada, com relação ao nome da candi-
data titular da ACSP, conforme exigência do artigo 9º, Anexo IV 
do Edital n.º 001/2021/CMPU, bem como das entidades AsBEA-
-SP e ABRAINC, conforme exigência da alínea “c” - DOCU-
MENTOS DA ENTIDADE, e da entidade SINDUSCON, conforme 
exigência da alínea “b” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, todos 
do inciso I do art. 7º do Edital n.º 001/2021/CMPU.

IV- ENTIDADES SINDICAIS:
Indeferidas:
a) Foi INDEFERIDA a entidade Associação de Morado-

res da Vila Rubi, representado pelo candidato Edson Paixão 
Teixeira, pelo descumprimento na documentação apresen-
tada, conforme exigência das alíneas “a”,“b”,”c”,”d”,”e” 
- DOCUMENTOS DO CANDIDATO - e pelo descumprimento na 
documentação apresentada, conforme exigência das alíneas 
“a”,“b”,”c”,“d”,”e”,“f” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, am-
bos do inciso I do art. 7º do Edital n.º 001/2021/CMPU.

b) Foi INDEFERIDA a entidade CENTRAL ÚNICA DOS TRA-
BALHADORES (CUT), representada pelo candidato titular Luiz 
Claudio Marcolino e pela candidata suplente Luzineide Ramos 
Brandão, pelo descumprimento na documentação apresentada, 
conforme exigência das alíneas “a”,”c”,”d” - DOCUMENTOS 
DO CANDIDATO - e pelo descumprimento na documenta-
ção apresentada, conforme exigência das alíneas “a”,”b”, 
“c”,“d”,”e”,“f” - DOCUMENTOS DA ENTIDADE, ambos do 
inciso I do art. 7º do Edital n.º 001/2021/CMPU.

V - ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS:
Deferidas:
Foram DEFERIDAS as inscrições das entidade INSTITUTO 

PÓLIS e do CENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS.
Indeferidas:
a) Foi INDEFERIDA a candidatura de Cristiane Machado 

Provenzano, da entidade Instituto Formiguinha, pelo descumpri-
mento na documentação apresentada, conforme exigência das 
alíneas “b”, “c”, “d”, “e” - DOCUMENTOS DO CANDIDATO - e 
pelo descumprimento na documentação apresentada, conforme 
exigência das alíneas “a”, “b”, “d”, “e”, “f” - DOCUMEN-

Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-
vés do Portal do Licenciamento, referente ao processo de 
número 4207-21-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e 
Execução de Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de aten-
dimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação 
no D.O.C. Em caso dúvidas, o atendimento técnico poderá ser 
feito, às terças-feiras e quinta-feiras, das 12:00h às 16:00h, me-
diante agendamento eletônico pelo site da Prefeitura ou pelo 
telefone (11) 3243-1255.

Processo SEI: 1020.2021/0001893-0
Interessado: THIAGO PAVAN BARBOSA
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal do Licenciamento, referente ao processo de 
número 1467-21-SP-SAO e assunto Alvará de Aprovação e 
Execução de Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de aten-
dimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação 
no D.O.C. Em caso dúvidas, o atendimento técnico poderá ser 
feito, às terças-feiras e quinta-feiras, das 12:00h às 16:00h, me-
diante agendamento eletônico pelo site da Prefeitura ou pelo 
telefone (11) 3243-1255.

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

 CAP-DPD 
2016-0.242.153-2 – SODOMA HOTELARIA LTDA EPP
NOTIFICAÇÃO-PROCESSO INDEFERIDO
*Solicitamos o comparecimento do interessado nesta Uni-

dade, sito à Rua São Bento nº405, 8º andar - sala 82, Centro 
- São Paulo, no horário das 10:00 as 16:00 horas, para acertar 
pendências de pagamento, com vencimento de trinta dias corri-
dos a partir da data desta publicação.

*Não comparecendo dentro do prazo, o mesmo será enca-
minhado aos órgãos competentes para INSCRIÇÃO DA DIVIDA.

2003-1.060.759-7 – MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO 
PAULO

NOTIFICAÇÃO-PROCESSO INDEFERIDO
*Solicitamos o comparecimento do interessado nesta Uni-

dade, sito à Rua São Bento nº405, 8º andar - sala 82, Centro 
- São Paulo, no horário das 10:00 as 16:00 horas, para acertar 
pendências de pagamento, com vencimento de trinta dias corri-
dos a partir da data desta publicação.

*Não comparecendo dentro do prazo, o mesmo será enca-
minhado aos órgãos competentes para INSCRIÇÃO DA DIVIDA.

2003-1.056.176-7 – COLEGIO SAO JUDAS TADEU
NOTIFICAÇÃO-PROCESSO INDEFERIDO
*Solicitamos o comparecimento do interessado nesta Uni-

dade, sito à Rua São Bento nº405, 8º andar - sala 82, Centro 
- São Paulo, no horário das 10:00 as 16:00 horas, para acertar 
pendências de pagamento, com vencimento de trinta dias corri-
dos a partir da data desta publicação.

*Não comparecendo dentro do prazo, o mesmo será enca-
minhado aos órgãos competentes para INSCRIÇÃO DA DIVIDA.

2003-1.032.884-1 – MITRA ARQUIDIOCESANA DE CAM-
PO LIMPO

NOTIFICAÇÃO-PROCESSO INDEFERIDO
*Solicitamos o comparecimento do interessado nesta Uni-

dade, sito à Rua São Bento nº405, 8º andar - sala 82, Centro 
- São Paulo, no horário das 10:00 as 16:00 horas, para acertar 
pendências de pagamento, com vencimento de trinta dias corri-
dos a partir da data desta publicação.

*Não comparecendo dentro do prazo, o mesmo será enca-
minhado aos órgãos competentes para INSCRIÇÃO DA DIVIDA.

2016-0.245.201-2 – MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO 
PAULO

NOTIFICAÇÃO-PROCESSO INDEFERIDO
*Solicitamos o comparecimento do interessado nesta Uni-

dade, sito à Rua São Bento nº405, 8º andar - sala 82, Centro 
- São Paulo, no horário das 10:00 as 16:00 horas, para acertar 
pendências de pagamento, com vencimento de trinta dias corri-
dos a partir da data desta publicação.

*Não comparecendo dentro do prazo, o mesmo será enca-
minhado aos órgãos competentes para INSCRIÇÃO DA DIVIDA.

2016-0.142.233-0 – SILVIA APARECIDA CELESTINO
NOTIFICAÇÃO-PROCESSO INDEFERIDO
*Solicitamos o comparecimento do interessado nesta Uni-

dade, sito à Rua São Bento nº405, 8º andar - sala 82, Centro 
- São Paulo, no horário das 10:00 as 16:00 horas, para acertar 
pendências de pagamento, com vencimento de trinta dias corri-
dos a partir da data desta publicação.

*Não comparecendo dentro do prazo, o mesmo será enca-
minhado aos órgãos competentes para INSCRIÇÃO DA DIVIDA.

2003-1.061.238-8 – MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO 
PAULO

NOTIFICAÇÃO-PROCESSO INDEFERIDO
*Solicitamos o comparecimento do interessado nesta Uni-

dade, sito à Rua São Bento nº405, 8º andar - sala 82, Centro 
- São Paulo, no horário das 10:00 as 16:00 horas, para acertar 
pendências de pagamento, com vencimento de trinta dias corri-
dos a partir da data desta publicação.

*Não comparecendo dentro do prazo, o mesmo será enca-
minhado aos órgãos competentes para INSCRIÇÃO DA DIVIDA.

2003-1.059.131-3 – IGREJA BATISTA MONTE HOREBE
NOTIFICAÇÃO-PROCESSO INDEFERIDO
*Solicitamos o comparecimento do interessado nesta Uni-

dade, sito à Rua São Bento nº405, 8º andar - sala 82, Centro 
- São Paulo, no horário das 10:00 as 16:00 horas, para acertar 
pendências de pagamento, com vencimento de trinta dias corri-
dos a partir da data desta publicação.

*Não comparecendo dentro do prazo, o mesmo será enca-
minhado aos órgãos competentes para INSCRIÇÃO DA DIVIDA.

2015-0.197.197-9 – CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE 
INFRAESTRUTURAS S/A

NOTIFICAÇÃO-PROCESSO INDEFERIDO
*Solicitamos o comparecimento do interessado nesta Uni-

dade, sito à Rua São Bento nº405, 8º andar - sala 82, Centro 
- São Paulo, no horário das 10:00 as 16:00 horas, para acertar 
pendências de pagamento, com vencimento de trinta dias corri-
dos a partir da data desta publicação.

*Não comparecendo dentro do prazo, o mesmo será enca-
minhado aos órgãos competentes para INSCRIÇÃO DA DIVIDA.

2014-0.225.555-8 – JOSE CARLOS ABIAD
NOTIFICAÇÃO-PROCESSO INDEFERIDO
*Solicitamos o comparecimento do interessado nesta Uni-

dade, sito à Rua São Bento nº405, 8º andar - sala 82, Centro 
- São Paulo, no horário das 10:00 as 16:00 horas, para acertar 
pendências de pagamento, com vencimento de trinta dias corri-
dos a partir da data desta publicação.

*Não comparecendo dentro do prazo, o mesmo será enca-
minhado aos órgãos competentes para INSCRIÇÃO DA DIVIDA.

2004-1.014.009-7 – RAFAEL POPOVIC
NOTIFICAÇÃO-PROCESSO INDEFERIDO
*Solicitamos o comparecimento do interessado nesta Uni-

dade, sito à Rua São Bento nº405, 8º andar - sala 82, Centro 
- São Paulo, no horário das 10:00 as 16:00 horas, para acertar 
pendências de pagamento, com vencimento de trinta dias corri-
dos a partir da data desta publicação.

*Não comparecendo dentro do prazo, o mesmo será enca-
minhado aos órgãos competentes para INSCRIÇÃO DA DIVIDA.

2003-1.029.958-2 – ROBERTO ANELLI
NOTIFICAÇÃO-PROCESSO INDEFERIDO
*Solicitamos o comparecimento do interessado nesta Uni-

dade, sito à Rua São Bento nº405, 8º andar - sala 82, Centro 
- São Paulo, no horário das 10:00 as 16:00 horas, para acertar 
pendências de pagamento, com vencimento de trinta dias corri-
dos a partir da data desta publicação.

*Não comparecendo dentro do prazo, o mesmo será enca-
minhado aos órgãos competentes para INSCRIÇÃO DA DIVIDA.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

 A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS informa o RESULTADO DO JULGAMENTO das propostas de acordo do 
lote 04 (01/04/2021 a 30/04/2021), nos termos do Edital 01/2020. As propostas INDEFERIDAS poderão ser objeto de recurso 
administrativo, no prazo de cinco dias úteis, em petição física direcionada à Câmara de Conciliação de Precatórios, com protocolo 
no Departamento Judicial da Procuradoria Geral do Município, localizado na Avenida da Liberdade, nº 103, 6º andar, no horário das 
10:00 às 16:00 horas. Considera-se o início da contagem do prazo em 26/08/2021.

PROPOSTAS DE ACORDO DEFERIDAS – ALIMENTARES – PRIORIDADE
Nº OC Nº EP Titular CPF Advogado
120 / 2005 00000000000000003379 / 2004 SALETE DO NASCIMENTO CAMARGO 042.308.558-18 ANA CAROLINA PALMIERI MERCURIO
20 / 2006 00000000000000000451 / 2005 JOSE ANGELINO BOZZINI 051.341.598-07 JOAO LOPES GUIMARAES
19 / 2007 00000000000000006383 / 2005 MARA ROSANA ALBREGARD CASSAS 573.097.288-15 LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA
61 / 2007 00000000000000000929 / 2006 DAVID JORGE DAVID 045.181.288-34 CLEITON BARBOSA FELIX
106 / 2007 00000000000000002620 / 2006 MAURA PARDINI BICUDO VERAS 128.407.198-78 FABIO SCOLARI VIEIRA
178 / 2007 00000000000000004664 / 2006 ZELINDA MARIA GANDOLFI 255.316.549-87 PAULO MONTEIRO
12 / 2008 00000000000000005912 / 2006 JOSÉ LEONILDO GARCIA 521.924.908-87 SEVERINO ALVES FERREIRA
39 / 2008 00000000000000006706 / 2006 VERA LUCIA NAGY KOVALSKI 873.550.358-00 ANTONIO LUIZ BUENO BARBOSA
125 / 2008 00000000000000000407 / 2007 JOSÉ DOS SANTOS 103.675.785-49 EDUARDO ANTONIO BOSSOLAN
129 / 2008 00000000000000000417 / 2007 VAGNER BUENO DOS SANTOS 761.385.008-06 FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA
218 / 2008 00000000000000002805 / 2007 MIDORI SANO 124.030.678-49 RAFAEL NEY FONSECA
290 / 2008 00000000000000004658 / 2007 MANOEL FERNANDES MENENDES 067.137.428-15 ANA CAROLINA PALMIERI MERCURIO
290 / 2008 00000000000000004658 / 2007 IVANILDE APARECIDA VAZ 029.141.618-75 ANA CAROLINA PALMIERI MERCURIO
339 / 2008 00000000000000005704 / 2007 MARLY REZENDE DA SILVA 401.617.818-53 FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA
361 / 2008 00000000000000005999 / 2007 SONIA MARIA AURÍCCHIO 905.725.568-53 RAFAEL NEY FONSECA
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