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Objeto – Termo de Cooperação, visando a conjugação de 
esforços, propiciando atendimento prioritário, digno e especial 
às vítimas de violência sexual atendidas pelo Programa Bem-
-Me-Quer.

Parecer CJ/SSP 736 de 05-07-2021.
Vigência – 05 anos
Valor – Sem repasse de recursos financeiros.
Data da assinatura: 07-07-2021.

 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR. MAURÍCIO 
HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA

 Despacho do Delegado-Geral de Polícia, de 13-7-2021
Protocolo: DGP 3.968/2020 (S – 376.797/2020)
Interessado: Divisão de Transporte do DAP
Assunto: Aquisição de viaturas para a frota da Polícia Civil 

do Estado de São Paulo
Diante da competência estabelecida pelo inciso VII do art. 

3º do Decreto 47.297/02, na condição de Dirigente da Unidade 
Orçamentária – Polícia Civil do Estado de São Paulo, homologo 
o Pregão Eletrônico 2/2021, do tipo menor preço, realizado por 
meio do Sistema de Registro de Preços, levado a efeito pela 
Administração da Divisão de Transportes do DAP, na condição 
de órgão gerenciador e participante, visando à aquisição de 
2.330 veículos novos destinados ao reaparelhamento da frota 
da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ocasião em que, na 
sessão pública realizada em 28 de junho do corrente ano, o 
pregoeiro declarou como vencedora dos itens 1, 3 e 5 do objeto 
do certame a empresa Renault do Brasil S/A, inscrita no CNPJ/
MF 00.913.443/0006-88, e para os itens 2 e 4 a empresa General 
Motors do Brasil Ltda, inscrita no CNPJ/MF 59.275.792/0001-50, 
por terem ofertado as propostas de menor preço, que totalizam 
o montante de R$235.217.800,00.

Nos termos do subitem 6.7.1, do item 6, do edital, pelo 
órgão gerenciador seja providenciada a convocação das empre-
sas declaradas vencedoras do certame para comparecerem na 
sede da Divisão de Transportes do DAP para assinatura da ata de 
registro de preço, no prazo de até 5 dias úteis após a publicação 
do ato homologatório no D.O.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
 Comunicado
Concurso Público de Ingresso à Carreira de Perito Criminal 

– PC-1/2013
O Diretor do Departamento de Administração e Planejamen-

to da Polícia Civil – DAP, nos termos das regras consignadas em 
edital e demais normas aplicáveis, Comunica os procedimentos 
e exigências destinados à nomeação e posse.

I – Das Informações Preliminares e do Local de Compareci-
mento do Candidato

1. O(a) candidato(a)a deverá comparecer no Departamento 
de Administração e Planejamento da Polícia Civil – DAP, na 
Rua Brigadeiro Tobias, 527, Bairro da Luz, São Paulo – Capital, 
conforme consta do Anexo I deste Comunicado.

1.1 – Quando do comparecimento no DAP, o(a) candidato(a) 
deverá cumprir as orientações constantes do Anexo II deste 
Comunicado, em face do contexto pandêmico deflagrado pelo 
Covid-19.

1.2 – Inicialmente, o(a) candidato(a) será submetido à 
perícia de aptidão física e mental, junto à Divisão de Prevenção 
e Apoio Assistencial – DPAA, do DAP, localizada no 10º andar do 
endereço constante no subitem 1 acima, munido dos exames 
exigidos neste Comunicado.

1.3 – Após a realização da perícia de aptidão física e 
mental, o(a) candidato(a) deverá comparecer na Divisão de 
Administração de Pessoal do DAP, localizada no 13º andar do 
endereço constante no subitem 1 acima, munido dos documen-
tos originais e das declarações exigidas neste Comunicado para 
confrontação.

II – Do Cadastramento Eletrônico no Sistema de Gestão 
Policial Integrada - GPI

1 – A candidata Fernanda Oliveira Alves Ribeiro - RG. 
9.708.765, nomeada por Decreto publicado no Diário Oficial 
do Estado de 10-08-2019, para o cargo de Perito Criminal, 
previamente à data/horário consignados para comparecimento 
no Departamento de Administração e Planejamento da Polícia 
Civil – DAP, em cumprimento ao Acórdão prolatado nos Autos de 
Apelação Cível 1044993-88.2019.8.26.0053 da 11ª Câmara de 
Direito Público do TJESP, deverá por meio de acesso a endereço 
eletrônico http://200.144.31.39:9090 e observadas as etapas 
estabelecidas no Sistema de Gestão Policial Integrada - GPI:

a) inserir e/ou atualizar seus dados pessoais, quando for 
o caso;

b) digitalizar e inserir no sistema os documentos listados no 
Item III deste Comunicado;

c) preencher, imprimir, assinar, digitalizar e inserir no 
sistema, as declarações listadas no Item III deste Comunicado, 
quando for o caso;

d) digitalizar e inserir fotografia recente;
d.1) a fotografia, cuja imagem apresentada será utilizada 

para a expedição da carteira de identidade funcional, deverá 
ser no padrão 3x4, na posição frontal, não sendo permitida 
a utilização de qualquer tipo de adereço que impossibilite a 
identificação do rosto, tais como óculos de sol, chapéus, boné, 
máscaras, laços nos cabelos ou faixas que escondam parte do 
rosto ou pescoço e outros.

d.2) para homens, preferencialmente, paletó e gravata; para 
mulheres, traje compatível.

1.1 – A digitalização e inserção no sistema não dispensará 
o candidato da apresentação dos documentos originais e das 
declarações quando do seu comparecimento junto ao DAP.

1.2 – Os exames médicos exigidos no Item IV deste Comu-
nicado deverão ser entregues por ocasião da data estabelecida 
para a realização da perícia de aptidão física e mental.

1.2.1 – Os exames médicos não serão digitalizados e inseri-
dos no sistema pelo candidato.

2 – O não cumprimento das exigências previstas neste 
item impedirá a realização das demais etapas constantes deste 
Comunicado.

III –Das Exigências Documentais
1 - O candidato deverá apresentar na Divisão de Administra-

ção de Pessoal do DAP os seguintes documentos:
a) certidão de nascimento (solteiro) ou casamento com as 

respectivas averbações, se for o caso;
a.1) na hipótese de brasileiro naturalizado, trazer também o 

Certificado de Naturalização;
b) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, 

para os candidatos do sexo masculino, observado o disposto no 
artigo 210 do Decreto 57.654, de 20-01-1966;

c) título de eleitor e Certidão de quitação eleitoral obtida 
através do endereço http://www.tse.jus.br ou junto aos Cartórios 
Eleitorais;

d) cédula de identidade - RG;
e) cadastro de pessoa física - CPF;
f) documento de inscrição no PIS/Pasep;
f.1) caso o candidato não possua inscrição no PIS/Pasep, 

deverá subscrever declaração negativa, conforme modelo dispo-
nibilizado no Sistema de Gestão Policial Integrada - GPI;

g) comprovante com a data do primeiro emprego (cópia 
apenas das páginas da carteira de trabalho referente à qualifi-
cação civil e ao primeiro emprego do candidato);

g.1) caso o candidato não possua registro de emprego com 
cadastro na carteira de trabalho, deverá subscrever declaração 
negativa, conforme modelo disponibilizado no Sistema de Ges-
tão Policial Integrada – GPI, dispensada a apresentação de cópia 
da qualificação civil da carteira de trabalho;

Cláusula Primeira – Da Retificação
As Cláusulas Primeira e Sexta ficam retificadas, passando a 

vigorar com as seguintes redações
Cláusula Primeira – Do Objeto: Fica alterado o Plano de 

Trabalho de fls. 97-104 pelo de fls. 271-276, a partir da data de 
sua assinatura

Cláusula Sexta – Dos Recursos: O valor total da presente 
parceria é de R$100.505,02, sendo de responsabilidade do 
Estado R$100.000,00 e R$505,02 como contrapartida da OSC

Origem dos Recursos: Fonte 001 – Órgão 35000 – U.O. 
35001 – U.G.O. 350010 – U.G.E.350101 – PTRES 350132 – P.T. 
08.244.3520.1825.0000 – N.D. 44.50.42-01

Cláusula Segunda – Da Ratificação
Ficam expressamente mantidas as demais cláusulas, obri-

gações e condições anteriormente pactuadas no instrumento 
original

Data da Assinatura: 29-06-2021
Gestor: Márcia Aparecida Muzeti
Parecer Referencial: CJ/SEDS 22/2020
Termo de Aditamento ao Fomento
Processo SEDS 2888420/2019
Organização Sociedade Civil: Abrigo São José – Município 

de Olímpia
Signatário: Antônio Carlos de Gissi Júnior
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Célia Kochen Parnes
Objeto: Recursos Financeiros para Aquisição de Equipa-

mentos
Modalidade: Dispensa de Chamamento Público
Cláusula Primeira – Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original fica prorrogado por 

mais 365 dias, contados de 14-08-2021 até 13-08-2022
Cláusula Segunda – Do Objeto
Fica alterado o Plano de Trabalho de fls. 74/85 pelo de fls. 

294/308, a partir da data de sua assinatura
Cláusula Terceira – Da Retificação
A Cláusula Sexta da parceria fica retificada, passando a 

vigorar com a seguinte redação
O valor total da presente parceria é de R$240.729,68, sendo 

de responsabilidade do Estado R$239.652,00 e R$1.077,68 de 
responsabilidade da OSC

Origem dos Recursos: Fonte 001 – Órgão 35000 – U.O. 
35001 – U.G.O. 350010 – U.G.E.350101 – PTRES 350106 – P.T. 
08.244.3520.1825.0000 – N.D. 44.50.42-01

Cláusula Quarta – Da Ratificação
Ficam expressamente mantidas as demais cláusulas, obri-

gações e condições anteriormente pactuadas no instrumento 
original

Data da Assinatura: 24-06-2021
Gestor: Márcia Aparecida Muzeti
Parecer Referencial: CJ/SEDS 22/2020

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

 Termo de Fomento
Processo SEDS 2044887/2019 (2318/2018)
OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, 

Município de José Bonifácio, CNPJ/MF 51.840.999/0001-18– 
Signatário: José Carlos Rodante Junior.

Órgão Público: Secretaria de Desenvolvimento Social, CNPJ/ 
MF 69.122.893/0001-44, – Signatário: Célia Kochen Parnes.

Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados 
à Aquisição de Equipamentos. Modalidade: Termo de Fomen-
to - Dispensa de Chamamento Público, publicada no D.O. de 
01-06-2021. ÓRGÃO: 29000 – Secretaria de Planejamento 
e Gestão –Programa de Trabalho. 04.127.2828.2272.0000 – 
PTRES - 290171 - U.O. 29001- U.G.E. 29.01.18 –Subsecretaria 
de Articulação com Municípios – Natureza de despesa – N.D. 
– 44.50.42 – 01

Valor total: de responsabilidade do Estado. Valor Total: 
R$50.993,45, sendo de responsabilidade do Estado R$50.000,00 
e, R$993,45 como contrapartida da OSC.

Data da sua assinatura: 01-06-2021. Data de pagamento: 
18-06-2021

Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Gestor: Clarice Frenhi Tamboni, agente de desenvolvimento 

social, lotada no Núcleo de Avaliação e Supervisão da DRADS/SJ.
Parecer Jurídico Referencial CJ 10/2020, de 23-10-2020.
Republicado por conter incorreções.

 Segurança Pública
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 13-7-2021
No Processo PMESP-PRC-2021/04720, Interessado – Polícia 

Militar do Estado de São Paulo - Assunto – Concurso Público – 
Soldado PM de 2ªClasse - Edital DP-3/321/19) – Classificação 
Final publicado no D.O de 09-07-2021 – à vista do relatório 
apresentado pelo Comandante Geral, conforme Ofício DP- 
195/311/21, homologo, o Concurso Público de Soldado PM de 
2ªClasse.

 Extratos de Convênios
Convênio GSSP/ATP-087/21.
PMESP-EXP-2021/02372.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Marília.
Objeto: Delegação de competências municipais de fiscali-

zação e engenharia de trânsito, nos termos do artigo 25 da Lei 
9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro.

Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP 7/2021.
Data da assinatura:13-07-2021
Vigência: 05 anos.
Convênio GSSP/ATP-088/21.
PMESP-EXP-2021/02804.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Tremembé.
Objeto: Delegação de competências municipais de fiscali-

zação e engenharia de trânsito, nos termos do artigo 25 da Lei 
9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro.

Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP 7/2021.
Data da assinatura:13-07-2021
Vigência: 05 anos.
Convênio GSSP/ATP-089/21.
PMESP-EXP-2020/09572.
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Vargem Grande 
do Sul.

Objeto: Delegação de competências municipais de fiscali-
zação e engenharia de trânsito, nos termos do artigo 25 da Lei 
9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro.

Valor: sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP 7/2021.
Data da assinatura:13-07-2021
Vigência: 05 anos.
 Extrato de Convênio
Convênio GSSP/ATP-090/21.
Processo: SSP-EXP-2021/02148.
Partícipes – A Secretaria da Segurança Pública, a Secretaria 

da Saúde e a Defensoria Geral do Estado.

comissão não param por conta deste adiamento, e ainda, por 
entender que não há diferença ou interferência junto as Organi-
zações Sociais o adiamento por 30, 60 ou 90 dias, considerando 
que este é o primeiro, e único adiamento, e que a proposta desta 
comissão é se empenhar ao máximo para que o evento transcor-
ra na data confirmada, e ainda para que haja tempo hábil para 
que ocorram os pedidos aos locais escolhidos, na perspectiva de 
um novo local para a realização do pleito, o conselheiro Robson, 
então, acompanhou a Conselheira Silvia na data escolhida do 
dia 29-08-2021, manifestando inclusive o voto favorável junto 
com a Sociedade Civil. O Conselheiro Wellington Moura questio-
nou quantos membros devem fazer parte desta Comissão Eleito-
ral, ao que o conselheiro Robson informou que são quatro, 
porém com a saída do Conselheiro Vitor, a comissão ficou com 
três membros, sem uma representatividade do poder público. A 
Conselheira Silvia ainda informou que este é um problema de 
representatividade do Conselho e Mesa Diretora, não cabendo a 
discussão nessa reunião. Diante dessa decisão, o conselheiro 
Wagner, bem como o Conselheiro Wellington Moura alegaram 
não haver consenso a respeito da data. A conselheira Silvia 
questionou o porquê, se o conselheiro Robson manifestou o voto 
para o dia 29 de agosto. O conselheiro Wellington entendeu que 
não houve votação. O entendimento dos conselheiros Robson e 
Silvia é que a data a ser sugerida nos ofícios seja do dia 29 de 
agosto, pois foi a manifestação de ambos. O Conselheiro Wagner 
entende que não houve votação e deliberação oficial. Ao ser 
proposta então uma votação oficial, o conselheiro Wagner, 
informou que iria se retirar da reunião caso a proposta de vota-
ção fosse mantida. A Conselheira Silvia argumentou que na 
verdade a manifestação da vontade da maioria já estava sacra-
mentada, mas que se fosse o caso, para satisfazer o pedido dos 
conselheiros Wagner e Wellington, que se colocasse em votação. 
O Conselheiro Robson solicitou atenção então para que os 
entendimentos fossem distintos sobre os encaminhamentos fei-
tos. Da mesma forma, o conselheiro Robson entende que o 
encaminhamento para o Comunicado no Diário Oficial do Estado 
sobre o adiamento da data seria feito sem a previsão de uma 
nova data. Encaminhamento esse aprovado por unanimidade. E 
neste momento então se votaria o encaminhamento sobre a 
data a ser colocada em ofício para os locais solicitados. O con-
selheiro Wellington, então como ouvinte, sugeriu que não se 
decidisse sobre data neste momento, onde foi interpelado pela 
conselheira Silvia que indagou, como iríamos solicitar um espaço 
sem a previsão de data, e que inclusive essa teria sido a prerro-
gativa inicial do conselheiro Wagner para a mudança de local. O 
conselheiro Wagner mais uma vez afirmou não ter havido con-
senso na escolha da data. A conselheira Silvia reafirmou que 
houve sim, já que o voto dela e do conselheiro Robson seria para 
o dia 29, de acordo com todas as considerações já feitas. O 
Conselheiro Wellington mais uma vez alegou não ter havido a 
expressão “em votação” e por isso não deverá ser considerando. 
No que o Conselheiro Robson informou então que poderia ser 
colocado em votação oficial, o conselheiro Wagner se retirou. O 
conselheiro Wellington Moura alegou então haver falta de quó-
rum para quaisquer outras manifestações. Sendo assim, o conse-
lheiro Robson deu por encerrada a reunião, informando que o 
comunicado sobre o adiamento do pleito eleitoral será encami-
nhado ainda hoje para publicação, sem nova data prevista. Nova 
reunião deverá ser convocada para o dia 15 de julho, com o 
objetivo de visita aos locais previstos para a realização do pleito. 
Eu, Robson José Candiani Mota, transcrevi a presente ata e está 
a disposição de todos os interessados na sede deste Conselho 
Estadual. São Paulo, 12-07-2021.

 COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CAMPINAS

 NÚCLEO DE CONVÊNIOS
Termo de Aditamento
Processo SEDS 2019/00408
Organização Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Valinhos
Signatário: Luís Roberto Roson
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Célia Kochen Parnes
Objeto: Alteração do Plano de Trabalho
Cláusula Primeira – Do Objeto
Fica alterado o Plano de Trabalho – Planilha de Aplicação 

de fls. 101 pela de fls. 249, a partir da data de sua assinatura.
Cláusula Segunda – Da Ratificação
Ficam expressamente mantidas as demais cláusulas, obri-

gações e condições anteriormente pactuadas no instrumento 
original.

 NÚCLEO DE CONVÊNIOS
Termos de Fomento
Processo: SEDS-PRC-2021-00005-DM
Termo de Fomento: 000002/2021
Partícipes: Secretaria de Desenvolvimento Social e Associa-

cao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Valinhos
Objeto: Constitui objeto da presente Parceria o portfólio 

Aquisição – SEDS
Valor: O valor da presente parceria é de R$ 80.890,00, dos 

quais R$ 80.890,00, de responsabilidade do Estado e o restante 
de responsabilidade da OSC.

Prazo: O prazo para a execução da presente Parceria será 
de até 365 dias, contados a partir da data de sua assinatura.

Assinatura: 13-07-2021
Processo: SEDS-PRC-2021-00004-DM
Termo de Fomento: 000003/2021
Partícipes: Secretaria de Desenvolvimento Social e Casa dos 

Menores de Campinas
Objeto: Constitui objeto da presente Parceria o portfólio 

Aquisição - SEDS
Valor: O valor da presente Parceria é de R$ 126.360,00, dos 

quais R$ 100.000,00, de responsabilidade do Estado e o restante 
de responsabilidade da OSC.

Prazo: O prazo para a execução da presente Parceria será 
de até 365 dias, contados a partir da data de sua assinatura.

Assinatura: 13-07-2021
Processo: SEDS-PRC-2021-00003-DM
Convênio: 000004/2021
Partícipes: Secretaria de Desenvolvimento Social e Associa-

cao Beneficente dos 13 Pais (Lar da Crianca Feliz)
Objeto: Constitui objeto da presente Parceria o portfólio 

Aquisição - SEDS
Valor: O valor da presente Parceria é de R$ 100.000,00, dos 

quais R$ 100.000,00, de responsabilidade do Estado e o restante 
de responsabilidade da Prefeitura.

Prazo: O prazo para a execução da presente Parceria será 
de até 365 dias, contados a partir da data de sua assinatura.

Assinatura: 13-07-2021

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARRETOS

 Termo de Aditamento ao Fomento
Processo SEDS 2884748/2019
Organização Sociedade Civil: Educandário Sagrados Cora-

ções – Município de Barretos
Signatário: Maria Bernadete Meneghelo
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Célia Kochen Parnes
Objeto: Recursos Financeiros para Aquisição de Veículo e 

Equipamentos
Modalidade: Dispensa de Chamamento Público

 Desenvolvimento 
Social
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 Comunicado
O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente - Condeca Torna Público o extrato de fomento celebrado, 
por decorrência do Edital de Chamada Pública do Condeca 
2018/2019.

Processo SEDS 2021/00298
Centro de Recreação Infantil Amar Mais, Muito Mais – São 

Paulo-SP
Signatário: Girlane Souza do Nascimento Salarini Gimenez
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Célia Kochen Parnes
Objeto: Projeto Amar Esporte
Modalidade: Chamamento Público
Origem dos Recursos: UO 35001, UGO 350010, UGE 

350034, Fonte 003.001.007
Valor Total: R$ 380.400,00.
PT 08.244.3500.6367.0000, ND 335043 (Subvenções 

Sociais – Custeio)
Valor: R$ 380.400,00.
Data da Assinatura: 12-07-2021
Vigência: 12 meses
Gestor: José Eduardo Malheiros Junior
Parecer Jurídico Referencial: 23/2020
 Comunicado
Comissão Eleitoral para o Processo de Escolha dos Mem-

bros da Sociedade Civil do Condeca/SP para o biênio 2021/2023
A Comissão para o pleito eleitoral dos membros da Socie-

dade Civil do Condeca/SP - biênio 2021/2023, instituída em 
reunião ordinária de 02-12-2020, em conformidade com o artigo 
11 do Edital – Deliberação Condeca 03, de 04-03-2021, Retifica 
a Ata da Reunião da Comissão Eleitoral para o Pleito da Socieda-
de Civil Condeca – Biênio 2021/2023, ocorrida em 12-07-2021. 
Solicita ainda, a imediata republicação da Ata devidamente 
retificada na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.

 Comunicado
Ata da Reunião da Comissão Eleitoral para o Pleito da 

Sociedade Civil Condeca – Biênio 2021/2023 – 12-07-2021
Aos doze de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas, se 

reuniu na Sede do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de São Paulo – CONDECA, a Comissão Extraor-
dinária do Pleito Eleitoral dos Membros da Sociedade Civil do 
Condeca para o biênio 2021/2023. Com a presença dos Conse-
lheiros: Robson José Candiani Mota, Silvia Helena Seixas e 
Wagner Ferreira da Silva, deu-se início a Reunião, ainda com a 
presença do Conselheiro Wellington Moura como ouvinte. Foi 
apresentado à Comissão a resposta negativa da Assembleia 
Legislativa para realização do pleito na respectiva Casa de Leis 
na data prevista de 18 de julho, pelo motivo do Estado Emergen-
cial diante da Pandemia de Covid-19, acompanhando o Plano 
São Paulo de Enfrentamento a Pandemia. O ofício de devolutiva 
constando a negativa para a cessão do espaço foi datado de 08 
de julho, recebido por essa Comissão apenas na data de hoje, via 
email. O conselheiro Robson informou que além da negativa da 
ALESP para a data indicada, diante de informações extraoficiais, 
um novo pedido para a utilização do Espaço só seria possível 
para a partir do dia 06 de agosto, considerando os motivos já 
elencados para a negativa. A informação foi confirmada pelo 
Conselheiro Wellington Moura. O Conselheiro Wagner questio-
nou a possiblidade de realizar a Eleição no Espaço deste Conse-
lho Estadual. A Conselheira Silvia Helena não concorda com a 
realização da Eleição no espaço do Condeca, por estar certa de 
que o espaço não reúne condições necessárias para a realização 
de evento deste porte, prejudicando inclusive o acolhimento dos 
eleitores que se dirigirão para o local. O conselheiro Robson 
completou ainda que seria muito inapropriado a realização no 
espaço do Conselho por conta de toda a acessibilidade e aglo-
meração considerando que serão esperados cerca de 500 eleito-
res, sem contar eventuais acompanhantes, pessoal de apoio, 
Comissão e outros interessados. Dentro das possibilidades foram 
apresentadas algumas propostas de novas datas para o pleito. O 
conselheiro Robson solicitou atenção o artigo 12 do Edital da 
Eleição que prevê que a Convocação da Eleição deve ser feita em 
até 30 dias antes da eleição. Houve uma divergência quanto a 
redação do artigo que dá duplicidade de entendimento ao infor-
mar que a convocação será em até 30 dias. O conselheiro Wag-
ner, entende que o disposto no artigo é de que seja em menos 
de 30 dias. Já o conselheiro Robson entende que o prazo de até 
30 dias no mínimo, considerando que as Organizações Eleitores 
devem ter um tempo mínimo de preparação. Desta forma, caso 
uma convocação fosse feita na data de hoje, o pleito deveria ser 
realizado apenas após o dia 12 de agosto. Mantendo este enten-
dimento, foram discutidas as propostas de algumas datas. 
Porém, convencionou-se a escolha do local seria no momento 
mais importantes, considerando que para não haver nova altera-
ção em virtude de uma nova negativa para a cessão do local 
escolhido. Encaminhou-se então a proposta de oficiar, além de 
novamente a Assembleia Legislativa, também a Câmara Munici-
pal de São Paulo e o Memorial da América Latina, inclusive com 
uma visita desta Comissão nestes dois locais. Após o encaminha-
mento feito, discutiu-se a questão de uma nova data, inclusive 
para formalização do Ofício aos locais indicados. O conselheiro 
Robson expôs novo encaminhamento neste sentido, dizendo ser 
importante que fosse deliberado sobre o adiamento da data do 
dia 18 de julho, sem, contudo, a informação em publicação no 
Diário Oficial de uma nova data, aguardando a confirmação do 
espaço escolhido. O encaminhamento foi favorável por todos. 
Seguiu-se então novamente para a discussão referente a data, 
para que de forma interna, neste Conselho possa trabalhar com 
a Organização do pleito. O Conselheiro Wellington Moura solici-
tou atenção especial desta Comissão quanto a agilidade no 
processo. O Conselheiro Wagner apresentou algumas datas, 
entre elas o dia primeiro de agosto, dia quartorze de agosto, ou 
ainda, o dia quinze de agosto. A Conselheira Silvia justificou que 
a data apresentada pelo Conselheiro Wagner no final de semana 
de 14 e 15 não atenderia a uma parcela de Organizações creden-
ciadas da Região de Ribeirão Preto, por compromissos anterior-
mente assumidos em favor de uma atividade tradicional realiza-
da por uma das Organizações credenciadas e que de certa forma 
afeta a participação de várias outras da região. A conselheira 
completa que não por isso, porém alegou que as datas apresen-
tadas pelo Conselheiro Wagner estão muito próximas, e pela 
perspectiva da realização do evento em um novo local, requer 
uma melhor organização e atenção para que novo adiamento 
ocorra. E ainda, questionou o porquê da pressa em se realizar 
uma Eleição em um Processo que não trará prejuízo algum as 
atividades deste Conselho. Diante desta justificativa a conselhei-
ra propôs a data do dia 29 de agosto para a realização do pleito. 
O conselheiro Robson, por sua vez, disse que haveria de sua 
parte um encaminhamento primário para que o pleito se reali-
zasse no dia 15 de agosto, entendendo inclusive que o evento 
seja realizado em um domingo, porém diante da justificativa 
apresentada pela Conselheira Silvia, da possiblidade de uma 
perca significativa de participação popular das Organizações da 
região de Ribeirão Preto credenciadas no processo eleitoral, 
visando dar a possibilidade de que todos os credenciados parti-
cipem do processo, e ainda, não havendo prejuízo algum nas 
atividades deste Conselho, pois as atividades do colegiado e da 


