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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
COMUNICADO
Referente ao Edital ATAc 061/2019
A Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em
sessão de 28.08.2020, apreciou e julgou a inscrição da candidata ANA PAULA BORTOLETO
(conforme estabelece o Artigo 166 do Regimento Geral/USP), visando à obtenção do título de
livre-docente junto ao Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, processo nº 2020.1.075.16.9, com base nas disciplinas: DSG5015 Design, resíduos sólidos e impactos socioambientais; AUP0479 - Design para a Sustentabilidade;
AUT2512 - Design, ambiente e sustentabilidade e AUP2430 - Introdução ao Projeto de Produto,
declarando-a inscrita. Na mesma sessão foi aprovado o programa contendo a sugestão de
temas para o referido concurso, bem como a seguinte COMISSÃO JULGADORA: MEMBROS
TITULARES – Professores Doutores Maria Cecilia Loschiavo dos Santos, presidente da referida
Comissão (FAU-USP); Denise Helena Silva Duarte (FAU-USP); Ana Maria de Oliveira Nusdeo (FDUSP); Leila da Costa Ferreira (Unicamp) e Dijon Moraes Junior (UEMG). MEMBROS SUPLENTES
– Professores Doutores Paulo Eduardo Fonseca de Campos (FAU-USP); Luís Antônio Jorge (FAUUSP); Giorgio Giorgi Junior (FAU-USP); Priscila Lena Farias (FAU-USP); Marcelo de Andrade
Roméro (FAU-USP); Roberta Consentino Kronka Mülfarth (FAU-USP); Giselle Beiguelman (FAUUSP); Sheila Walbe Ornstein (FAU-USP); Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo (EP-USP);
Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias (EACH-USP); Júlia Baruque Ramos (EACH-USP);
Marcelo Claudio Tramontano (IAU-USP); Leonardo Augusto Gómez Castillo (UFPE); Airton
Cattani (UFRGS); Wilson Kindlein Júnior (UFRGS); Luís Carlos Paschoarelli (Unesp - Bauru);
Joaquim de Salles Redig de Campos (PUC-RIO); Luiz Antonio Pessan (UFSCar) e Vilma Maria
Villarouco Santos (UFPE). TEMAS: 1. Contribuições teóricas para a sustentabilidade; 2. Resíduos
orgânicos e cidade; 3. Política nacional de resíduos sólidos; 4. Manejo de resíduos sólidos em
áreas urbanas; 5. Design e consumo; 6. Economia circular; 7. Obsolescência programada; 8.
Consumo e uso compartilhado; 9. Design para sustentabilidade; 10. Projeto de produto e
resíduos sólidos; 11. Método de projeto de design e 12. Requisitos de projeto para design de
produtos visando a sustentabilidade. Assistência Técnico-Acadêmica da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
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atendimento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde
outros atendimentos agendados.
DRA. ANA MARIA GALVÃO – OAB/SP 144.944
DRA. ANA CLAUDIA BARBIERI WETZKER - OAB/SP 233.298
PROCESSO SEDUC 2871/2014 - GDOC - 1000726600419/2014
Indiciados: A.R.A.R, e outros.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da
6ª 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. 2040, a saber: Fl. 2.033: A Defesa técnica requer a
suspensão do processo em relação à acusada Elza, em face da r.
sentença proferida nos autos 1026646-63.2019.8.26.0196, que
julgou o pedido inicial para declarar nulo o processo administrativo e a inexistência, até a data de sua prolação, de qualquer
relação entre a autora e a APM da EE “Caetano Petraglia” (fls.
1960/1984). No entanto, conforme despacho de fl. 1988, que
não foi impugnado pela Defesa, em consulta realizada no site do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 1985 e seguintes),
naqueles autos, a Fazenda ré opôs embargos declaratórios contra a r. sentença e a autora/embargada daquela ação está com
prazo para apresentação de manifestação, não tendo ocorrido o
trânsito em julgado ou intimação para que a Fazenda Estadual
cumpra a r. sentença. De tal modo, não há fundamento para a
pretensão formulada pela Defesa de Elza, devendo ser indeferida, com fundamento no artigo 290, da Lei 10.261/68. Fl. 2.039:
Aguarde-se a audiência já designada, ocasião em que se deliberará acerca da necessidade de insistir na oitiva da testemunha
Carlos Roberto Fernandes da Silva, que alega não possuir meios
para participar da audiência por videoconferência. Intimem-se as
Defesas mediante publicação no Diário Oficial. 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 (vinte e quatro)
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. TALES CUNHA CARRETERO – OAB/SP 318.833
DR. LUIZ BARBOSA DE ARAUJO – OAB/SP 179.601
DRA. MARIA FERNANDA FERNANDES SIKORSKI – OAB/
SP 421.818
DR. RUI ENGRACIA GARCIA – OAB/SP 98.102
PROCESSO SEDUC 874718/2019 - GDOC - 1000726430489/2019
Indiciados: W.S.B.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 7ª
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. 120, a saber: Diante da impossibilidade de realização da
audiência anteriormente designada para o dia 15 de setembro,
na forma presencial, em razão da Pandemia da COVID 19, para
oitiva das informantes, testemunhas da Administração e Defesa
designo o dia 20-10-2020, as 13h30. A audiência será realizada por videoconferência, ficando facultada às testemunhas
a escolha do local onde pretendem prestar o depoimento. As
informantes e testemunhas da Administração serão intimadas
da data acima designada, através do Superior hierárquico,
devendo informar, no ato da notificação, ou até o dia 10-102020, o endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone para
contato, por mensagem eletrônica a ser enviada para o e-mail
da 7ª Unidade: pge-ppd-7up@sp.gov.br, sob pena do disposto
no artigo 262 da Lei 10.261/68. A defesa notificará suas testemunhas (artigo 287 da Lei Estadual 10.261/1968), devendo
informar, até a data de 10-10-2020, através do e-mail constante
do item 2.1, os e-mails e telefones de contato das pessoas que
deseja ouvir, sob pena de preclusão da prova, bem como o endereço eletrônico do acusado, caso tenha interesse em participar
do ato processual. As testemunhas e o acusado receberão em
seus endereços eletrônicos, com antecedência, link com todas
as orientações para participar da audiência por videoconferência. Intime-se a Defesa dos termos deste despacho, e para que
informe o endereço eletrônico que utilizará para participar da
audiência virtual, para recebimento do link mencionado no item
2.3, fazendo referência ao processo, dia e horário da audiência.
Publique-se, com urgência. 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 (vinte e quatro) 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. LUIZ BARBOSA DE ARAUJO – OAB/SP 179.601
PROCESSO SEDUC 2388/2016 - GDOC - 1000726431481/2016
Indiciados: T.S.O, e outra.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 7ª
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. 298, a saber: Diante da impossibilidade de realização da
audiência anteriormente designada, em razão da Pandemia da
COVID 19, para oitiva das testemunhas arroladas pelas Defesas,
designo o dia 17-09-2020, as 14h30. A audiência será realizada por videoconferência, ficando facultada às testemunhas
a escolha do local onde pretendem prestar o depoimento. As
testemunhas da Administração serão intimadas da data acima
designada, através do Superior hierárquico, devendo informar,
no ato da notificação, ou até o dia 21-09-2020, o endereço
eletrônico (e-mail) e número de telefone para contato, por
mensagem eletrônica a ser enviada para o e-mail da 7ª Unidade: pge-ppd-7up@sp.gov.br, sob pena do disposto no artigo
262 da Lei 10.261/68. A defesa notificará suas testemunhas
(artigo 287 da Lei Estadual 10.261/1968), devendo informar,
até a data de 21-09-2020, através do e-mail constante do item
2.1, os e-mails e telefones de contato das pessoas que deseja
ouvir, sob pena de preclusão da prova, bem como o endereço
eletrônico do acusado, caso tenha interesse em participar do
ato processual. As testemunhas e o acusado receberão em seus
endereços eletrônicos, com antecedência, link com todas as
orientações para participar da audiência por videoconferência.
Intime-se a Defesa dos termos deste despacho, e para que
informe o endereço eletrônico que utilizará para participar da
audiência virtual, para recebimento do link mencionado no item
2.3, fazendo referência ao processo, dia e horário da audiência.
Publique-se, com urgência. 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 (vinte e quatro) 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. VALMIR DA SILVA FRATE – OAB/SP 211.886
PROCESSO SEDUC 1074/2018 - GDOC - 1000726294947/2018
Indiciados: A.A.M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 7ª
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. 120, a saber: Diante da impossibilidade de realização
da audiência anteriormente designada, em razão da Pandemia

da COVID 19, para oitiva das testemunhas da Administração e
Defesa designo o dia 07-10-2020, as 14h30. A audiência será
realizada por videoconferência, ficando facultada às testemunhas a escolha do local onde pretendem prestar o depoimento.
As defesas notificarão suas testemunhas (artigo 287 da Lei
Estadual 10.261/1968), devendo informar, até a data de 10-092020, por mensagem eletrônica a ser enviada para o e-mail da
7ª Unidade: pge-ppd-7up@sp.gov.br, os e-mails e telefones de
contato das pessoas que desejam ouvir, sob pena de preclusão
da prova, bem como o endereço eletrônico dos acusados, caso
tenham interesse em participar do ato processual. As testemunhas e o acusado receberão em seus endereços eletrônicos, com
antecedência, link com todas as orientações para participar da
audiência por videoconferência. Intime-se a Defesa dos termos
deste despacho, e para que informe o endereço eletrônico que
utilizará para participar da audiência virtual, para recebimento
do link mencionado no item 2.3, fazendo referência ao processo,
dia e horário da audiência. Publique-se, com urgência. 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 (vinte
e quatro) 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. LEANDRO CAPATTI – OAB/SP 321.449
PROCESSO SEDUC 1799/2017 – GDOC 1000726621044/2017
Interessado: M.H.F.D.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da
8ª 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, a saber: Redesigno audiência de instrução: oitiva de uma
testemunha da defesa - folha 116 - para o dia 22-09-2020 às
9h30. A audiência será realizada virtualmente, ficando facultado
à testemunha a escolha do local onde pretende prestar o depoimento. Para tanto, a testemunha deverá informar um número
de telefone para eventual contato e um endereço eletrônico
(e-mail) para recebimento do link e das informações referentes
a participação na referida audiência. A testemunha participará
independente de intimação, artigo 287 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Notifique-se o defensor Dr.
Paulo Roberto Caetano Maurício – OAB/SP 159.046 (Procuração,
folha 109), para a audiência acima, bem como para que até o
dia 18-09-2020, informe os endereços eletrônicos (e-mails), a
fim de viabilizar as participações na audiência ora designada e
para o recebimento de informações sobre a realização da videoconferência. Publique-se. 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 (vinte e quatro) 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. PAULO ROBERTO CAETANO MAURÍCIO – OAB/SP
159.046
SECRETARIA DA SAÚDE
Intimações
PROCESSO SS 11290/2017 - GDOC - 1000726-927474/2017
Indiciados: C.A.Z.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 9ª
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. 473, a saber: Designo para o dia _24-09-2020 às 14h30 para
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, por VIDEOCONFERÊNCIA, para oitiva (s) DA (S) TESTEMUNHA (S) RAQUEL ZENEDIN, PAULO JESUS
DE MIRANDA E BIANCA DOS REIS K. BEVILACQUA (Administração) HENRIQUE LAGO NETO, JOSÉ MOREIA BARBOSA NETO,
MARIA CONCEIÇÃO PECCHIO COELHO E IVANA MAURA DE
SOUZA GOMES (Defesa). A audiência será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA ficando facultada as testemunhas a escolha
do local onde pretendem prestar o depoimento. Para tanto, as
testemunhas, até o dia 20 de setembro deverão informar um
endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de convite referente à participação na audiência referida, bem como número
de telefone. As testemunhas deverão informar seu endereço
eletrônico (e-mail) por mensagem eletrônica para o e-mail: pge-ppd-9up@sp.gov.br as testemunhas da Administração e defesa,
servidores públicos estaduais, serão notificadas pessoalmente.
As testemunhas de DEFESA serão notificadas por meio do defensor, nos termos do art. 287, caput, do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado, cabendo a estes apresentar o e-mail(s)
da(s) respectiva(s) testemunha(s), até o dia 20-09-2020. Depois
de informar seu endereço eletrônico, as testemunhas receberão,
no e-mail indicado, um link com orientações para participar da
videoconferência. Notifique-se o defensor Dr. Ronaldo Aparecido
Fabricio – OAB/SP 265.492 ou Dra. Priscilla de Castro Baptista
Rugolo – OAB/SP 272.736 (procuração, folhas 442) para a
audiência acima, bem como para que, até o dia 20-09-2020
informe(m) o seu endereço eletrônico (e-mail) a fim de viabilizar
sua participação na audiência ora designada e para o recebimento de informações sobre a realização da videoconferência,
bem como, caso queira, requerer as cópias dos autos, através do
e-mail: pge-ppd-9up@sp.gov.br, com aviso de recebimento, que
servirá como protocolo. Publique-se. 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 (vinte e quatro) 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. PRISCILA DE CASTRO BAPTISTA RUGOLO – OAB/
SP 272.736
DR. RONALDO APARECIDO FABRICIO – OAB/SP 265.492
PROCESSO SS 001.0100.000.345/2016 - GDOC - 1000726120332/2017
Indiciados: M.R.V, e outros.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 9ª
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. 226, a saber: Designo para o dia _24-09-2020 às 13h para
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, por VIDEOCONFERÊNCIA, para
oitiva (s) DA (S) TESTEMUNHA (S) GIOVANA APUZZO ZAPPALÁ,
LEIDE MARQUES QUARESMA DA SILVA E SANDRA SIQUEIRA
LIMA (Administração) ROBERTO DE ALMEIDA DUARTE, IRENE
ABRAMOVICH E LUCIANA VALENTINI DE MELO (Defesa). A audiência será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA ficando facultada
as testemunhas a escolha do local onde pretendem prestar o
depoimento. Para tanto, as testemunhas, até o dia 20 de setembro deverão informar um endereço eletrônico (e-mail) para o
recebimento de convite referente à participação na audiência
referida, bem como número de telefone. As testemunhas deverão informar seu endereço eletrônico (e-mail) por mensagem
eletrônica para o e-mail: pge-ppd-9up@sp.gov.br. As testemunhas da Administração e defesa, servidores públicos estaduais,
serão notificadas pessoalmente. As testemunhas de DEFESA
serão notificadas por meio do defensor, nos termos do art. 287,
caput, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado,
cabendo a estes apresentar o e-mail(s) da(s) respectiva(s)
testemunha(s), até o dia 20-09-2020. Depois de informar seu

endereço eletrônico, as testemunhas receberão, no e-mail indicado, um link com orientações para participar da videoconferência.
Notifique-se o defensor Dr. Edson Edmir Velho – OAB/SP 124.530
(procuração, folhas 170, 190, 191 e 224) para a audiência
acima, bem como para que, até o dia 20-09-2020 informe(m)
o seu endereço eletrônico (e-mail) a fim de viabilizar sua participação na audiência ora designada e para o recebimento de
informações sobre a realização da videoconferência, bem como,
caso queira, requerer as cópias dos autos, através do e-mail:
pge-ppd-9up@sp.gov.br, com aviso de recebimento, que servirá
como protocolo. Publique-se. 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 (vinte e quatro) 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. EDSON EDMIR VELHO – OPAB/SP 124.530
PROCESSO SS 001.0138.000504/2014 - GDOC - 1000726481341/2017
Indiciados: C.T.C.N.
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. 114, a saber: Por força do Decreto Estadual 64.862, de 13-032020, as audiências presenciais no âmbito da Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares estão suspensas. Nada obstante,
há recursos de informática que permitem, com segurança, a
realização de audiência remotas. Nesse sentido, a OS PPD 05, de
24-04-2020 assim dispõe em seu art. 2°: Art. 2° - As Unidades
Processantes poderão, excepcionalmente, enquanto perdurarem
as medidas de quarentena decorrente do COVID-19, realizar
audiências virtuais por sistema de videoconferência, ouvindo
os acusados e testemunhas em suas residências ou local de
trabalho e assegurando a participação dos Advogados onde
se encontrem. § 1° - As audiências virtuais serão realizadas
com a utilização da plataforma Microsoft Teams e gravada em
mídia digital a ser juntada nos autos em que realizada. § 2° - As
citações e intimações serão feitas preferencialmente por meio
eletrônico, devendo ser disponibilizados para os acusados, testemunhas e Advogados, o link e as instruções necessárias para
acesso remoto à plataforma mencionada no § 1°, deste artigo.
Para a realização de tais audiência basta a utilização de um
celular, tablet, notebook ou computador de mesa com câmera
e acesso à internet o que certamente não trará embaraços às
defesas, dado o elevado grau funcional dos acusados " . A audiência de instrução para a oitiva de uma testemunha da defesa
fora marcado para o próximo dia 12 de agosto, entretanto o
defensor afirma que a testemunha “não é afeita aos sistemas
tecnológicos necessários para a realização de sua oitiva via
videoconferência”. Tendo em vista a proximidade, cancelo o
ato e determino que a defesa se manifeste se insiste na oitiva,
de modo que será designada nova data, onde a mesma poderá
ser auxiliada e ouvida no escritório do causídico. Em sendo a
testemunha de antecedentes, a oitiva poderá ser substituída por
declaração. Intime-se o defensor por meio eletrônico. 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 (vinte
e quatro) 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. FELIPE BARBARINI SIERRA – OAB/SP 368.584
PROCESSO SS 001.0129.000931/2016 - GDOC - 1000726326395/2017
Indiciados: L.S.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 11ª
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. 906, a saber: Autos conclusos a esta Unidade de Julgamento,
nesta data. Recebo a manifestação da acusada M.J.S, às fls. 903
e defiro o pedido, nomeando desde já, como Defensora dativa,
a Dra. ESTER PHELIPE, OAB 159.889. Intime-se a d. Defensora
ora nomeada para ciência do teor do presente despacho.
Publique-se. Cumpra-se. 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 (vinte e quatro) 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. VARNEI CASTRO SIMÕES – OAB/SP 117.411
DR. LUSO ARNALDO PEDREIRA SIMÕES – OAB/SP 12.365
DRA. ESTER PHELIPE - OAB 159.889
SECRETARIA DA FAZENDA
Intimação
PROCESSO SEFAZ 27634-963104/2016
Indiciados: N.R.L.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 9ª
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. 1099, a saber: Designo para o dia _23-09-2020 às 13h
para AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, por VIDEOCONFERÊNCIA,
para oitiva (s) DA (S) TESTEMUNHA (S) MAURICIO ARANTES DE
ANDRADE, ROSEMEIRE HOELZ ROCHA LEITE, RODRIGO CARDOSO, PAULO FROSI E EUGENIO CAVALCANTE DE CASTRO (Administração) IRALDINO MIRANDA GONÇALVES, PAULO SILVESTRE
DE ARAUJO REIS, WERNER HENRIQUE STEUER E MAURICIO
ARANTES DE ANDRADE (Defesa). A audiência será realizada por
VIDEOCONFERÊNCIA ficando facultada as testemunhas a escolha do local onde pretendem prestar o depoimento. Para tanto,
as testemunhas, até o dia 13 de setembro deverão informar um
endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de convite referente à participação na audiência referida, bem como número
de telefone. As testemunhas deverão informar seu endereço
eletrônico (e-mail) por mensagem eletrônica para o e-mail: pge-ppd-9up@sp.gov.br. As testemunhas da Administração e defesa,
servidores públicos estaduais, serão notificadas pessoalmente.
As testemunhas de DEFESA serão notificadas por meio do defensor, nos termos do art. 287, caput, do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado, cabendo a estes apresentar o e-mail(s)
da(s) respectiva(s) testemunha(s), até o dia 13-09-2020. Depois
de informar seu endereço eletrônico, as testemunhas receberão,
no e-mail indicado, um link com orientações para participar da
videoconferência. Notifique-se o defensor Dr. Marcos André
Torsani – OAB/SP 240.858 para a audiência acima, bem como
para que, até o dia 13-09-2020 informe(m) o seu endereço
eletrônico (e-mail) a fim de viabilizar sua participação na
audiência ora designada e para o recebimento de informações
sobre a realização da videoconferência, bem como, caso queira,
requerer as cópias dos autos, através do e-mail: pge-ppd-9up@
sp.gov.br, com aviso de recebimento, que servirá como protocolo.
Publique-se. 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 (vinte e quatro) horas de antecedência. No
agendamento o Advogado, após fornecer seus dados profissio-
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nais, 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. MARCOS ANDRÉ TORSANI – OAB/SP 240.858

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA
PRÓ-REITORIAS
Pró-Reitoria de Pesquisa
Retificação do D.O. de 4-6-2020
No Edital do 28º Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP), inclua-se:
"2.12. As Comissões de Pesquisa das Unidades poderão
limitar o número de participantes em seus eventos, desde que
garantida a participação dos estudantes inscritos no Programa
de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da USP."

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO
Comunicado
Referente ao Edital ATAc 061/2019
A Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, em sessão de 28-08-2020, apreciou
e julgou a inscrição da candidata ANA PAULA BORTOLETO (conforme estabelece o Artigo 166 do Regimento Geral/USP), visando
à obtenção do título de livre-docente junto ao Departamento
de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, processo 2020.1.075.16.9, com base nas
disciplinas: DSG5015 - Design, resíduos sólidos e impactos socioambientais; AUP0479 - Design para a Sustentabilidade; AUT2512
- Design, ambiente e sustentabilidade e AUP2430 - Introdução
ao Projeto de Produto, declarando-a inscrita. Na mesma sessão
foi aprovado o programa contendo a sugestão de temas para
o referido concurso, bem como a seguinte COMISSÃO JULGADORA: MEMBROS TITULARES – Professores Doutores Maria
Cecilia Loschiavo dos Santos, presidente da referida Comissão
(FAU-USP); Denise Helena Silva Duarte (FAU-USP); Ana Maria de
Oliveira Nusdeo (FD- USP); Leila da Costa Ferreira (Unicamp) e
Dijon Moraes Junior (UEMG). MEMBROS SUPLENTES – Professores Doutores Paulo Eduardo Fonseca de Campos (FAU-USP);
Luís Antônio Jorge (FAU-USP); Giorgio Giorgi Junior (FAU-USP);
Priscila Lena Farias (FAU-USP); Marcelo de Andrade Roméro (FAU-USP); Roberta Consentino Kronka Mülfarth (FAU-USP); Giselle
Beiguelman (FAU-USP); Sheila Walbe Ornstein (FAU-USP); Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo (EP-USP); Sylmara Lopes
Francelino Gonçalves Dias (EACH-USP); Júlia Baruque Ramos
(EACH-USP); Marcelo Claudio Tramontano (IAU-USP); Leonardo
Augusto Gómez Castillo (UFPE); Airton Cattani (UFRGS); Wilson
Kindlein Júnior (UFRGS); Luís Carlos Paschoarelli (Unesp - Bauru);
Joaquim de Salles Redig de Campos (PUC-RIO); Luiz Antonio Pessan (UFSCar) e Vilma Maria Villarouco Santos (UFPE). TEMAS: 1.
Contribuições teóricas para a sustentabilidade; 2. Resíduos orgânicos e cidade; 3. Política nacional de resíduos sólidos; 4. Manejo
de resíduos sólidos em áreas urbanas; 5. Design e consumo; 6.
Economia circular; 7. Obsolescência programada; 8. Consumo e
uso compartilhado; 9. Design para sustentabilidade; 10. Projeto
de produto e resíduos sólidos; 11. Método de projeto de design
e 12. Requisitos de projeto para design de produtos visando a
sustentabilidade. Assistência Técnico-Acadêmica da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
Retificação do D.O. de 1-9-2020
No edital do resultado das inscrições deferidas e indeferidas, do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Fonoaudiologia, onde se lê: ”Atenção! A prova escrita para os
alunos do Mestrado ocorrerá no dia 15-09-2020, fiquem atentos
para as instruções que receberão no email.”
Leia-se: “Atenção! A prova escrita para os alunos do
Mestrado ocorrerá no dia 08-09-2020, fiquem atentos para as
instruções que receberão no email.”

Negócios Públicos
GOVERNO
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE
SÃO PAULO
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARTESP.
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO
CONTRATO Nº: 0292/ARTESP/2015.
CONTRATANTE: ARTESP.
PROCESSO ARTESP Nº 018.723/2015 (Protocolo nº
289.718/15)
CONTRATADA: SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS - EIRELI.
CNPJ: 16.575.939/0001-14
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 002/2015.
OBJETO: Prestação de serviços de apoio administrativo nas
dependências do Edifício Sede da ARTESP, compreendendo os
seguintes postos de trabalho: encarregado de serviços, recepção,
mensageiro e portaria.
VALOR FINAL: R$ 5.243.781,24
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020.
PRAZO: 13/07/2015 até 12/07/2020, 60 (sessenta) meses.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26122511360920000
NATUREZA DA DESPESA: 33903999.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Extrato de Convênio
Convênio n° 088/2020 - Processo SPDOC n° 1172416/2020
- Parecer CJ n° 227/2020
Objeto: Celebração de Convênio entre o DETRAN-SP e o
município de JUNQUEIRÓPOLIS, cuidado nos autos do processo
1172416/2020 mediante cooperação técnica, material e operacional, para cessão de servidores e de imóvel para abrigar a
Unidade de atendimento do DETRAN-SP.
Data da assinatura: 1º/09/2020
Vigência: 05 anos
Extrato do Termo de Aditamento
3° Termo de Aditamento do Contrato Nº 56/2019 - Processo
N° 934.726/2019 - Parecer Jurídico n° 305/2020
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