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Processo SAP 1432/2018 – Gdoc 1000726 – 29596/2019
Interessados: E.W.L.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

3ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do des-
pacho de fls. 60, a saber: Aos doze dias do mês de maio de 
dois mil e vinte e um, às 10h, sob a Presidência do Procurador 
do Estado Dr. José Alexandre Cunha Campos, foi instalada a 
audiência por videoconferência, objetivando o interrogatório 
do acusado. Participaram da audiência o acusado, representado 
por sua Defensora Dativa Plantonista, Dra. Ester Phelipe, OAB/
SP 1159.889, uma vez que, o Nobre Defensor Dativo Creden-
ciado Nomeado, Dr. Eduardo Nunes Cezar de Andrade, OAB/
SP 344.199, tentou ingressar na reunião virtual no horário 
designado para a audiência, mas, em virtude de problemas 
técnicos insuperáveis, não logrou êxito. Contudo, ao depois, esta 
Presidência manteve contato com o referido causídico, momento 
em lhe explicou o ocorrido, ilustrando, ainda, que, se for o caso, 
o acusado poderá ser interrogado novamente, a fim de evitar 
eventual prejuízo. Encerrado o interrogatório mencionado, pela 
Presidência foi deliberado o seguinte: 1) Considerando que a 
audiência foi realizada por intermédio de recursos audiovisuais, 
deverá a Assessoria providenciar a gravação em mídia Dvd e sua 
juntada aos autos; 2) A Assistência deverá enviar, o mais breve 
possível, eletronicamente, a mídia contendo o interrogatório do 
acusado, ao Nobre Defensor Dativo Credenciado Nomeado, Dr. 
Eduardo Nunes Cezar de Andrade, OAB/SP 344.199 (cezardean-
dradreadv@gmail.com – tel: 11- 942113458). Prosseguido pelo 
Presidente foi deliberado: 3) Designo audiência de instrução, por 
meio virtual, o dia 24-05-2022, às 10h, para as oitivas das duas 
testemunhas da Administração, intimando-as, oportunamente; 
4) Intime-se, via Imprensa Oficial, somente o Defensor Dativo 
Credenciado Nomeado, Dr. Eduardo Nunes Cezar de Andrade, 
OAB/SP 344.199, anotando-se que a prescrição se dará em 
03-02-2024. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas 
pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 
09h às 17h, com 24 horas de antecedência. No agendamento 
o Advogado, após fornecer seus dados profissionais, indicará 
a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, 
o número do processo e o dia e hora que comparecerá ao 
Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o 
Advogado não compareça no dia e hora agendados seu atendi-
mento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde outros 
atendimentos agendados.

Dr. Eduardo Nunes Cezar de Andrade, OAB/SP 344.199,
Processo SAP 1038477/2020 – Gdoc 1000726 – 85624/2020
Interessados: E.J.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 51, a saber: Aos treze dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte e um, às 13h15, sob a Presidência da Procuradora 
do Estado, Dra. Rita de Cássia Gimenes Arcas, foi instalada a 
audiência interrogatório por videoconferência. Participam da 
audiência o advogado Dr. Pedro José Lauria da Silva, OAB/
SP 440.510, bem como o indiciado Enoque Jose da Silva, que 
apresentou documento de identificação. Pela Presidência foi 
deliberado: 1 – Considerando-se que a audiência foi realizada 
por intermédio de recursos audiovisuais, deverá a Assistência 
providenciar a gravação de um Dvd e sua juntada aos autos; 2 
– Neste ato é compartilhado o arquivo com a gravação do depoi-
mento com o defensor do acusado, bem como o presente termo, 
tendo esclarecido o defensor e o acusado que a procuração 
outorgada e enviada por email para ser juntada ao processo SAP 
29893025/2019 se estende a este processo, de modo que deverá 
ser impressa oportunamente pela Assistência; 3- Oportunamen-
te, após o encerramento das medidas de restrição de circulação 
implantadas pelo Plano São Paulo, nas fases roxa e vermelha, 
o defensor será intimado pela imprensa oficial para apresentar 
defesa prévia, tendo sido cientificado durante a audiência. A 
vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado 
por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 
24 horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após 
fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processan-
te, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo 
e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça 
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.

Dra. Raquel Helen Mariano Machado – OAB/SP 425.547
Dr. Pedro Jose Lauria da Silva – OAB/SP 440.510
Processo SAP 2989305/2019 – Gdoc 1000726 – 

392920/2019
Interessados: E.J.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – 
Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 
54, a saber: Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e 
vinte e um, às 13h, sob a Presidência da Procuradora do Estado, 
Dra. Rita de Cássia Gimenes Arcas, foi instalada a audiência 
interrogatório por videoconferência. Participam da audiência 
o advogado Dr. Pedro José Lauria da Silva, OAB/SP 440.510, 
bem como o indiciado Enoque Jose da Silva, que apresentou 
documento de identificação. Pela Presidência foi deliberado: 1 
– Considerando-se que a audiência foi realizada por intermédio 
de recursos audiovisuais, deverá a Assistência providenciar a 
gravação de um Dvd e sua juntada aos autos; 2 – Neste ato é 
compartilhado o arquivo com a gravação do depoimento com 
o defensor do acusado, bem como o presente termo; 3- Opor-
tunamente, após o encerramento das medidas de restrição de 
circulação implantadas pelo Plano São Paulo, nas fases roxa e 
vermelha, o defensor será intimado pela imprensa oficial para 
apresentar defesa prévia, tendo sido cientificado durante a 
audiência. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas 
pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 
09h às 17h, com 24 horas de antecedência. No agendamento 
o Advogado, após fornecer seus dados profissionais, indicará 
a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, 
o número do processo e o dia e hora que comparecerá ao 
Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o 
Advogado não compareça no dia e hora agendados seu atendi-
mento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde outros 
atendimentos agendados.

Dra. Raquel Helen Mariano Machado – OAB/SP 425.547
Dr. Pedro Jose Lauria da Silva – OAB/SP 440.510
Processo SAP 2939232/2019 – Gdoc 1000726 – 

584413/2019
Interessados: R.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

12ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do des-
pacho de fls. 275, a saber: Conforme termo de deliberação de 
fls. 272, fica redesignado a audiência de interrogatório para 
o dia 10-06-2021, as 14h30, para a oitiva dos indiciados. Em 
virtude do quadro excepcional da pandemia do novo Corona 
vírus (Covid-19), salientando-se que, em atenção às medidas de 
isolamento social, o ato será realizado por meio de videoconfe-
rência, utilizando-se o sistema “Microsoft Teams”, devendo ser 
fornecido o e-mail específico para realização de audiências para 
envio do link, o qual será enviado oportunamente. A intimação 
assinada e demais informações deverão ser encaminhadas à 
12º Unidade da Ppd, através do e-mail: pge-ppd-12up@sp.gov.
br. Intimem-se os indiciados, bem como as Nobres Defesas via 
D.O. Cumpra-se. Após aguarde-se a audiência. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 

Prévia, sem matéria preliminar a ser examinada e com rol de 
duas testemunhas, bem como instruída com a documentação 
de fls. 172/174. Levando em conta a existência da pandemia 
do Covid-19 (Coronavírus), designo audiência de instrução por 
meio de Videoconferência, no Sistema Microsoft Teams, para o 
dia 17-06-2021, às 15h30, para oitiva das testemunhas da Defe-
sa. As testemunhas deverão ser notificadas por intermédio de 
seus superiores hierárquicos, inclusive para informar/confirmar 
o endereço eletrônico onde possam receber link que permita a 
sua participação na audiência, com pelo menos 2 dias de antece-
dência, em local de sua escolha, ou na própria Unidade Prisional. 
Fica a Defesa intimada acerca da audiência virtual e para que 
também informe seu endereço eletrônico por mensagem ao 
e-mail pge-ppd-4up@sp.gov.br, com a mesma antecedência de 
2 dias, a fim de viabilizar sua participação ao ato e para recebi-
mento de informações sobre a realização da videoconferência. 
Publique-se em nome da Defensora Dativa nomeada às fls. 167. 
Cumpra-se, adotando-se as cautelas e as providências de praxe. 
A vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advoga-
do por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 
24 horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após 
fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processan-
te, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo 
e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça 
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.

Dra. Camila Sanchez Garbelini Navarro – OAB/SP 393.185
Processo SAP 743/2018 – Gdoc 1000726 – 474491/2018
Interessados: S.T.L.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – 
Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 
100, a saber: Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte e um, às 11h30, sob a Presidência da Procuradora do 
Estado, Dra. Rita de Cássia Gimenes Arcas, foi instalada a audi-
ência interrogatório por videoconferência, tendo comparecido o 
acusado que foi acompanhado pelo advogado plantonista, Dr. 
Marcelo Franceschelli, OAB/SP 190.050, os quais apresentaram 
identificação. Pela Presidência foi deliberado: 1- Considerando-
-se que a audiência foi realizada por intermédio de recursos 
audiovisuais, deverá a Assistência providenciar a gravação de 
um Dvd e sua juntada aos autos bem como envio do termo de 
audiência ao acusado; 2 – Neste ato é nomeado para realizar a 
defesa do indiciado, a Dra. Thais Minke Maron, OAB/SP 267.825, 
e-mail: thaismmaron@gmail.com, telefone: (11) 99932-8569, 
que deverá ser oportunamente intimada pela imprensa oficial, 
da presente nomeação e para que apresente defesa prévia, que 
ocorrerá após a retomada do atendimento aos advogados pelo 
Cartório, visando ser efetivamente assegurada a ampla defesa. A 
vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado 
por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 
24 horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após 
fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processan-
te, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo 
e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça 
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.

Dra. Thais Minke Maron, OAB/SP 267.825
Processo SAP 1147/2018 – Gdoc 1000726 – 625484/2018
Interessados: L.E.B.M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 4ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 97, a saber: Fls. 95/96: recebo a Defesa Prévia, encaminhada 
eletronicamente (fls. 94), sem matéria preliminar a ser exami-
nada e sem rol de testemunhas. Levando em conta a existência 
da pandemia do Covid-19 (Coronavírus), designo audiência de 
instrução por meio de Videoconferência, no Sistema Microsoft 
Teams, para o dia 17-06-2021, às 13h30, para oitiva das tes-
temunhas da Administração (fls. 83). As testemunhas deverão 
ser notificadas por intermédio de seus superiores hierárquicos, 
inclusive para informar o endereço eletrônico onde possam 
receber link que permita a sua participação na audiência, com 
pelo menos 2 dias de antecedência, em local de sua escolha, 
ou na própria Unidade Prisional. Fica a Defesa intimada acerca 
da audiência virtual e para que também informe seu endereço 
eletrônico por mensagem ao e-mail pge-ppd-4up@sp.gov.br, 
com a mesma antecedência de 2 dias, a fim de viabilizar sua 
participação ao ato e para recebimento de informações sobre 
a realização da videoconferência. Publique-se em nome do Dr. 
André Kiyoshi Habe – OAB/SP 204.394, inclusive para que, em 5 
dias, apresente o instrumento de mandato. Cumpra-se, adotan-
do-se as cautelas e as providências de praxe. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

Dr. Andre Kiyoshi Habe – OAB/SP 204.394
Dr. Marco Aurelio Chagas Martorelli – OAB/SP 131.785
Processo SAP 309/2016 – Gdoc 1000726 – 235911/2016
Interessados: A.M.C, e outro.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 3ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 228, a saber: Aos doze dias do mês de maio de dois mil e 
vinte e um, às 12h30, sob a Presidência do Procurador do Estado 
Dr. José Alexandre Cunha Campos, foi instalada a audiência por 
videoconferência, objetivando os interrogatórios dos acusados. 
Participaram da audiência, os dois acusados, que foram repre-
sentados pela Nobre Defensora Dativa Plantonista, Dra. Marisa 
Motta Homma, OAB/SP 196.514 (não há colidência), uma vez 
que, Nobre Doutora Dativa Credenciada Nomeada (para o acu-
sado Athenogenes), Dra. Luciane Cruz Lotfi, OAB/SP 92.822, em 
virtude de problemas técnicos insuperáveis, não pôde compare-
cer ao ato virtual no momento da audiência, às 12h30; contudo, 
ao depois, esta Presidência conseguiu manter contato com tal 
causídica, explicando-lhe o ocorrido. Encerrados os interroga-
tórios mencionados, pela Presidência foi deliberado o seguinte: 
1) Considerando que a audiência foi realizada por intermédio 
de recursos audiovisuais, deverá a Assessoria providenciar a 
gravação em mídia Dvd e sua juntada aos autos; 2) Nomeio 
para o acusado Waldo, a Nobre Defesa Dativa Credenciada, Dra. 
Natacha Reid Sulahian Ferreira, OAB/SP 414.785; 3) A Assesso-
ria deverá enviar, eletronicamente, para as Nobres Defensivas 
Dativas Nomeadas, o mais breve possível, as mídias contendo 
os dois interrogatórios hoje colhidos; 4) Intimem-se as referidas 
patronas, via Imprensa Oficial, para ciência do deliberado, bem 
como para as ofertas das Defesas Prévias; 5) Com a chegada 
das Defesas Prévias (que poderão ser enviadas eletronicamente, 
respeitando o limite de 10 folhas), conclusos para deliberação, 
anotando-se que a prescrição se dará em 12-06-2024. A vista 
e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por 
telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 
horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após for-
necer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processante, 
a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo e 
o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça 
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.

Dra. Luciane Cruz Lotfi, OAB/SP 92.822
Dra. Natacha Reid Sulahian Ferreira - OAB/SP 414.785

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Comunicado
Resultado do Sorteio de Estipulação
Conteudistas Credenciados 2021, conforme publicado no 

D.O. em 12-05-2021
O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 

de São Paulo – Univesp, no âmbito do Edital de Chamamento 
002/2019: Credenciamento de Banco de Conteudistas da Uni-
vesp (D.O. de 14-09-2019), resolve:

1 - Fica apresentado, conforme Tabela 1, o resultado do sor-
teio para estipulação da ordem de convocação dos conteudistas 
credenciados para prestação de serviços no período letivo de 
2021, conforme as regras estipuladas no comunicado referente 
ao Edital de Chamamento 02/2019, publicado no D.O. no dia 
12-05-2021.

2 - Para fins do cálculo dos tickets dos Sorteios referentes 
ao Edital de Chamamento 002/2019 (D.O. de 14-09-2019), foi 
utilizado o "Gerador de Tickets" implementado em Python, 
conforme regras do sorteio publicadas no D.O. de 12-05-2021, 
cujo código se encontra disponível no sítio de transparência 
da Univesp https://univesp.br/transparencia/credenciamento-de-
-docentes.

2.1 - O número utilizado como semente, conforme item 4.4 
da referida publicação foi: 3368

3 - Conforme estabelecido no item 1.2 do comunicado refe-
rente ao Edital de Chamamento 002/2019, publicado no D.O. no 
dia 12-05-2021, o resultado terá validade apenas para a oferta 
de disciplinas conforme período letivo descriminado no item 1, 
não sendo extensível seus efeitos para outros períodos.

4 - Fica estabelecido o prazo para recurso até as 17h do 
segundo dia útil após a publicação.

4.1 - Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Diretor 
Acadêmico, por meio eletrônico, através do e-mail autores@
univesp.br.

“A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa 
de 10% a 30% do saldo financeiro não realizado”, Resolução 
SS-92, de 10-11-2016, sendo sopesado caso de reincidência.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apresen-
tar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 dias úteis, 
a contar do recebimento desta intimação, que deve, preferen-
cialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao site www.
esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso kpyg50, 
que permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa”, 
para incluir a sua manifestação;

4. A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das 
penalidades legais.

5. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de 
manifestação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: 
Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225 - 2º Andar, São Paulo - SP, 
05403010

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Convocação
Convocamos o representante legal da empresa RCA Servi-

ços de Limpeza Ambiental LTDA, Celcimar Barbosa Ferreira, para 
comparecer no prazo de 5 dias úteis, a contar desta publicação, 
à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para apresentação 
da diferença da Garantia do Contrato 095/17, referente à 
Prorrogação por mais um período de 15 meses, dos Serviços de 
Limpeza em Predios Mobiliarios e Equipamentos Escolares em 
Diversas Unidades. A empresa deverá providenciar o valor de 
R$ 23.540,21 correspondentes a 5% do valor deste termo de 
aditamento referente à Caução do contrato, como garantia de 
sua perfeita execução.

Tabela 1 - Lista de conteudistas sorteados por disciplina
Código Disciplina Número Habilitação Nome Completo Ticket Posição
EDU100 Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo - Tpack 0052/2021 Thaís Cristina Rodrigues Tezani 1492648195 1
EDU200 Metodologias Ativas e Interdisciplinaridade na Educação 0053/2021 Thaís Cristina Rodrigues Tezani 720457512 1
EDU210 Inovação, Tecnologia e Gestão da Educação 0094/2021 Keite Silva de Melo 1172186633 1

(Edital de Chamamento 2/2019)

 INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

 COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

 Comunicado
Fred Guedes Pinto, CPF 816.178.951/72, localizado à Rua 

Doutor Fritz Martins, s/nº - Vila Dirce - Carapicuiba - SP, fica cien-
te que em 26-05-2020 foi multado através do Aiipa 32005886 
e Carta C.080/2020-CLO por “Ter instalado e estar funcionando 
uma empresa de fabricação de churrasqueiras (serralheria), 
sem as devidas Licença Prévia, de Instalação e de Operação 
da Cetesb.”, no âmbito do Processo 32/00430/20 (Digital: 
Cetesb/039246/2020-39), podendo interpor recurso no prazo de 
20 dias, contados da presente publicação. O processo poderá ser 
consultado na Agência Ambiental de Osasco da Cetesb, situada 
à Rua Anete Queiroz Lacerda, 80 – Butantã/SP – CEP: 05591-080 
ou por meio do Portal de Atendimento do Sistema E.Ambiente 
(https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento).

 Comunicado
Plas Conec Tubos e Conexões Ltda CNPJ 33.550.730/0001-

15, localizada à Estrada do Jacarandá, 891 – Alto de Santa Lucia 
– Casa 09 - Carapicuíba - SP, fica ciente que em 03-06-2020 foi 
comunicado através da Carta C.083/2020-CLO com prazo esta-
belecido de 30 dias corridos, para informar em 10 dias corridos, o 
endereço completo do local onde opera a empresa, sob pena de 
cancelamento da LPIO 91008142, no âmbito do Processo Digital 
Cetesb/088467/2019-32, podendo interpor recurso no prazo de 
20 dias, contados da presente publicação. O processo poderá ser 
consultado na Agência Ambiental de Osasco da Cetesb, sita na 
Rua Anete Queiroz Lacerda, 80 – Butantã/SP – CEP: 05591-080 
ou por meio do Portal de Atendimento do Sistema E.Ambiente 
(https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento).

 Comunicado
Auto Posto Nova Piratininga LTDA, CNPJ 07.122.623/0001.86, 

localizada à Avenida Edmundo Amaral, 41 – Jd. Piratininga - 
Osasco/SP, fica ciente que em 25-04-2018 foi multado através do 
AIIPM 32003042 e N/GRM – Guia para Recolhimento de Multa 
32002947 por não ter apresentado Relatório Ambiental do 
Plantio no prazo determinado na carta C.262/2017-CLO datada 
de 08-05-2017, no âmbito do Processo 32/00409/18, podendo 
interpor recurso no prazo de 20 dias, contados da presente publi-
cação. O processo poderá ser consultado na Agência Ambiental 
de Osasco da Cetesb, sita na Rua Anete Queiroz Lacerda, 80 – 
Butantã/SP – CEP:05591-080.

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 Intimação
Expediente de devolução de autos
Por ordem do Procurador do Estado Assistente da Procu-

radoria de Procedimentos Disciplinares fica o Advogado abaixo 
relacionado intimado a devolver os respectivos autos em 24 
horas, sob pena de ser oficiado ao Tribunal de Ética e Disciplina 
da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção São Paulo, nos 
termos do art. 34, inc. Xxii, da Lei Federal 8.906, de 04 de julho 
de 1.994.

Dr. Eduardo Antonio Ferrari Lopez, OAB/SP 85.950, Autos n° 
Seduc 0620/2014/Gdoc 1000726-203537/2014, em que figura 
como indiciado J.A.S.B.;

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Intimações
Processo SAP 423/2019 – Gdoc 1000726 – 227355/2019
Interessados: L.S.M, e outro.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 4ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 131, a saber: Fls. 125/126: recebo a Defesa Prévia de L. D. F, 
encaminhada eletronicamente (fls. 124), sem matéria preliminar 
a ser examinada e sem rol de testemunhas, acompanhada 
da documentação de fls. 127/128, além de matéria de mérito 
que será oportunamente analisada. Fls. 130/130-verso: recebo, 
igualmente, a Defesa Prévia de L. da S. M, encaminhada eletro-
nicamente (fls. 129), sem matéria preliminar a ser examinada 
e sem rol de testemunha. Levando em conta a existência da 
pandemia do Covid-19 (Coronavírus), designo audiênciade 
instrução por meio de Videoconferência, no Sistema Microsoft 
Teams, para o dia 10-06-2021, às 15h, para oitiva das testemu-
nhas da Administração. As testemunhas deverão ser notificadas 
por intermédio de seus superiores hierárquicos, inclusive para 
informar o endereço eletrônico onde possam receber link que 
permita a sua participação na audiência, com pelo menos 2 
dias de antecedência, em local de sua escolha, ou na própria 
Unidade Prisional. Ficam as Defesas intimadas acerca da 
audiência virtual e para que também informem seu endereço 
eletrônico por mensagem ao e-mail pge-ppd-4up@sp.gov.br, 
com a mesma antecedência de 2 dias, a fim de viabilizar sua 
participação ao ato e para recebimento de informações sobre 
a realização da videoconferência. Publique-se em nome das i. 

Defensas constituídas às fls.111 e 120. Cumpra-se, adotando-
-se as cautelas e as providências de praxe. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

Dra. Ana Nery Poloni – OAB/SP 216.624
Dra. Caroline de Oliveira Rubio – OAB/SP 302.036
Dr. Decio de Oliveira – OAB/SP 63.390
Dr. Luciano Carnevali – OAB/SP 106.226
Dr. Jose George Ferraz – OAB/SP 143.193
Dr. Andre Quiterio – OAB/SP 218.683
Processo SAP 629/2019 – Gdoc 1000726 – 394376/2019
Interessados: E.A.R.R.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

4ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do 
despacho de fls. 98, a saber: Fls. 97: recebo a Defesa Prévia 
encaminhada eletronicamente (fls. 96), sem matéria preliminar 
a ser examinada e com rol de uma testemunha. Levando em 
conta a existência da pandemia do Covid-19 (Coronavírus), 
designo audiência de instrução por meio de Videoconferência, 
no Sistema Microsoft Teams, para o dia 09-06-2021, às 15h30, 
para oitiva da testemunha da Defesa. A testemunha deverá ser 
notificada por intermédio de seu superior hierárquico, inclusive 
para informar o endereço eletrônico onde possam receber link 
que permita a sua participação na audiência, com pelo menos 
2 dias de antecedência, em local de sua escolha, ou na própria 
Unidade Prisional. Fica a Defesa intimada acerca da audiência 
virtual e para que também informe seu endereço eletrônico por 
mensagem ao e-mail pge-ppd-4up@sp.gov.br, com a mesma 
antecedência de 2 dias, a fim de viabilizar sua participação ao 
ato e para recebimento de informações sobre a realização da 
videoconferência. Publique-se em nome da Defesa constituída 
às fls. 92. Cumpra-se, adotando-se as cautelas e as providências 
de praxe. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo 
Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 
17h, com 24 horas de antecedência. No agendamento o Advo-
gado, após fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade 
Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número 
do processo e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado 
não compareça no dia e hora agendados seu atendimento ficará 
sujeito à espera, de modo que não retarde outros atendimentos 
agendados.

Dra. Ana Nery Poloni – OAB/SP 216.624
Dra. Caroline de Oliveira Rubio – OAB/SP 302.036
Processo SAP 253/2019 – Gdoc 1000726 – 180038/2019
Interessados: S.P.R.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 4ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 57, a saber: Fls. 54/55-verso: recebo a Defesa Prévia, enca-
minhada eletronicamente (fls. 53), sem matéria preliminar a ser 
examinada; sem rol de testemunhas, seguida de instrumento de 
mandato (fls. 56) e com alegações de mérito que serão oportu-
namente analisadas. Levando em conta a existência da pande-
mia do Covid-19 (Coronavírus), designo audiência de instrução 
por meio de Videoconferência, no Sistema Microsoft Teams, para 
o dia 17-06-2021, às 14h30, para oitiva das testemunhas da 
administração. As testemunhas deverão ser notificadas por inter-
médio de seus superiores hierárquicos, inclusive para informar o 
endereço eletrônico onde possam receber link que permita a sua 
participação na audiência, com pelo menos 2 dias de antecedên-
cia, em local de sua escolha, ou na própria Unidade Prisional. 
Fica a Defesa intimada acerca da audiência virtual e para que 
também informe seu endereço eletrônico por mensagem ao 
e-mail pge-ppd-4up@sp.gov.br, com a mesma antecedência de 
2 dias, a fim de viabilizar sua participação ao ato e para recebi-
mento de informações sobre a realização da videoconferência. 
Publique-se em nome dos Defensores constituídos (fls. 56). 
Cumpra-se, adotando-se as cautelas e as providências de praxe. 
A vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advoga-
do por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 
24 horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após 
fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processan-
te, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo 
e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça 
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.

Dr. Andre Kiyoshi Habe – OAB/SP 204.394
Dr. Marco Aurelio Chagas Martorelli – OAB/SP 131.785
Processo SAP 1024/2019 – Gdoc 1000726 – 541958/2019
Interessados: R.A.P.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

4ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do des-
pacho de fls. 175, a saber: Fls. 171/171-verso: recebo a Defesa 


