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verno e tem que vir do Governo Federal, porque não temos 
essa capacidade nos Municípios, precisamos administrar esse 
orçamento do Governo Federal porque aqui em São Paulo 
todo mundo faz passeata, para Brasília ninguém vai fazer pas-
seata, precisamos começar a exercer a cidadania e falar que 
nós queremos que o nosso dinheiro dos impostos, seja usado 
para tal coisa, a mídia tem que colaborar com isso também.Sr. 
Luiz Sérgio - O paradoxo do Minha Casa Minha Vida, você 
quer volume, então onde você vai fazer volume, cidade do in-
terior, na cidade de Arapiraca, você vai para essas praças 
todas do Brasil inteiro, tem terreno, você tem aprovações 
muito simples, você não tem problema nenhum disso, enfim, 
nas regiões metropolitanas, você tem volume, tem uma bruta 
demanda, mas não tem os instrumentos adequados para 
poder produzir, principalmente terreno, insisto muito, vamos 
dizer, ponto de vista de preço, do ponto de vista de legislação 
e de aprovação, será que não valeria também pelo menos 
para minimizar um pouco o problema da geração de terrenos 
aqui na São Paulo e regiões, nós pensarmos em mais alterna-
tivas para iniciativa privada para que ela ajude o Governo Mu-
nicipal e o Estadual na geração das matérias primas dos ter-
renos e dos projetos, sermos os promotores de terrenos, le-
varmos os projetos, tratarmos em conjunto com a COHAB e 
com a Secretaria das aprovações, não só numa aprovação 
mais rápida, mas uma colação mais efetiva, temos condições 
de alavancar muitos terrenos via coalizão, iniciativa privada, 
Governo, por exemplo, flexibilização mais contundente das 
ZEIS, desses 17 milhões de km², temos 14 milhões de km², 
ZEIS 2 e 3, poderíamos estar produzindo, não digo habitação 
de 2, 2,5, poderíamos estar produzindo habitação 3, 3 e 
poucos salários mínimos e encontramos dificuldades sérias na 
matéria prima e na geração, principalmente pela elitização 
dessas ZEIS que existem hoje. Sr. Abelardo - A lei de zonea-
mento é um forte impeditivo, por maior adensamento nas vias 
de grande mobilidade, nos meios de transporte mais desenvol-
vidos tipo Metrô, acho que está na hora do Poder Público 
mexer com isso, a iniciativa privada pode produzir mais uni-
dades, mas se ela não tiver um instrumento dessa natureza 
ela está amarrada. Sr. Ricardo - A legislação especialmente 
como não mudou o Plano Diretor, ficou muito mais compli-
cada, de fato é difícil para a iniciativa privada exercer influ-
ência para que isso mude mas também não é fácil para o Go-
verno, nós temos que enfrentar isso como cidadãos, porque a 
verdade é que a maioria é omissa, a maioria não se manifesta, 
quando eu assino indeferimento, dou uma olhada, para ver 
porque está sendo indeferido, tem coisas ridículas que não 
são cumpridas pelas empresas ou pelo interessado, talvez a 
atividade mais difícil do processo de produção habitacional 
seja a aprovação do projeto, a CETESB fala muito bem da ini-
ciativa privada, fala que ela é parceira, tem uma dificuldade 
hoje com relação aos terrenos contaminados, são três ver-
tentes, uma nós estamos fazendo aguardem que vamos me-
lhorar esse processo, a outra que é da legislação, precisa ter 
uma estratégia, o Sindicato mesmo que pode fazer isso, mobi-
lizar a sociedade para falar olha isso é bom para a cidade e a 
terceira eu acho que vocês podem já começar a enfrentar os 
nossos gargalos, eu fui agora para os Estados Unidos, fiquei 
duas semanas lá conhecendo os programas que eles têm lá de 
parceria público privada, onde misturam a demanda e usam 
bastante o esquema da locação, acho que precisamos desen-
volver aqui, as ZEIS não funcionaram porque não teve mais 
nenhum empreendimento feito pela iniciativa privada em ZEIS, 
se não têm viabilidade é porque não dá lucro para o empreen-
dedor, ou o Poder Público vai lá e complementa e isso se 
chama falha de mercado em Economia, ou tem que mudar a 
regra Sr. - Ricardo, eu queria aproveitar a oportunidade aqui 
de inclusive parabenizá-lo pelo trabalho que foi feito, em suas 
mãos produziu muito bem, isso é um exemplo claro daquilo 
que você executou, nós temos uma característica empresarial 
de fazer mais habitação de interesse social, a minha empresa 
produz mais isso, mas está cada vez mais difícil de produzir 
habitação de interesse social, estamos conseguindo agora 
fazer esse contrato com vocês porque houve isso que você 
acabou de falar, você intercedeu e está subsidiando lá, com o 
terreno está com uma questão de economia que viabiliza, a 
minha crítica ao Minha Casa Minha Vida o Programa con-
funde um pouco habitação de interesse social com habitação 
popular, a demanda com a deficiência, então o empresário 
onde tem mais resultado vai para a popular porque lá eu 
tenho lucro, aqui eu não tenho, não tem jeito, a conta não 
fecha, pouquíssimos estão produzindo, eu acho que é preciso 
diferenciar, não pode estar no mesmo pacote as coisas, está 
competindo em área, em mão de obra, material, quem produz 
habitação de interesse social vai deixar de produzir, essa 
questão de referência do parâmetro do Programa Minha Casa 
Minha Vida, eu tenho outra opinião, sobre a referência do sa-
lário mínimo.Sr. Ricardo – Eu acho que você tocou em um 
ponto que também é uma falha que nós podemos melhorar 
no Minha Casa Minha Vida, isso pode ensejar, acho que ense-
jará se nós não tomarmos cuidado, de fato é a maior especu-
lação imobiliária de todos os tempos no planeta, porque o 
cara vai vender, você deu por 5 algo que vale 75, ele vai 
vender, nós precisamos ter a coisa regional, temos que se-
parar, dar tratamentos diferentes para várias regiões, várias ci-
dades, o Programa ele foi bom, até tentou fazer essa sepa-
ração e tal, mas ainda está muito grosseiro, esse cara que vai 
receber unidade por 5 mil, ele vai competir com você e vai 
vender uma unidade por 80, porque ele vai entrar no mercado 
oferecendo a unidade dele irregularmente por 50, ainda vai 
dar 45 de lucro para ele, então o que vamos fazer na Prefei-
tura para tentar coibir esse tipo de coisa, vamos publicar na 
internet o nome de quem nós atendermos, para haver de-
núncia, para moralizar esse tipo de coisa, isso é uma ordem 
do Prefeito, quer que seja transparente não só os nossos salá-
rios, mas também tudo o que é feito com o dinheiro público, 
estamos discutindo como, mas talvez por faixa de renda, para 
não expor tanto, às vezes essa pessoa é vulnerável social-
mente, precisa também tomar certo cuidado, estamos reinte-
grando aqueles que não pagam e tal, já fizemos 15.000 
acordos nesse ano, então dos 10 já temos 25 que estão pa-
gando, ninguém consegue suspender uma reintegração, nós fi-
zemos de um jeito lá que pode ser funcionário da Prefeitura, 
pode ser amigo do Papa, pode ser quem for. Sr. - Gostaria aqui 
de parabenizar a Violêta de novo pela apresentação, a 
questão de adensamento que o Ricardo comentou, está ligada 
diretamente à parte de transporte, eu acho que o momento é 
de conseguirmos discutir o desenvolvimento da cidade de 
uma maneira mais ampla mesmo, lógico que esse Plano está 
focado em habitação, mas a questão de transporte, drenagem, 
é essa grande articulação que vai ser o diferencial desse 
Plano, vejo a dificuldade de inovar em projetos em São Paulo, 
é um desafio ganhar dinheiro hoje fazendo HIS, então se 
perde uma oportunidade de desenvolver tipologias diferentes, 
adensamento com elevadores, o elevador não pode mais ser 
um requisito que barre o desenvolvimento da Cidade de São 
Paulo, então eu só queria pontuar um pouco isso, acho que o 
transporte ligado ao adensamento vai ser super importante, 
acredito que o financiamento hoje está focado só em habi-
tação, ele não está focado em uso misto, gostaria de parabe-
nizar ao Ricardo e toda Secretaria por um trabalho que nós 
vemos a longo prazo mesmo. Sr. Ricardo – Uso misto, você fez 
uma observação importantíssima, hoje nós não temos muitos 
mecanismos para fazer isso, acho que realmente é necessário, 
ainda temos os românticos que falam assim, deixa o comércio 
embaixo que a renda desse comércio vai pagar o condomínio 

do que está em cima, isso na novela funciona perfeito, mas na 
prática um desastre completo. Sr. - Na hora que se constrói a 
creche, o espaço acima da creche poderia já ser habitacional. 
Sr. Ricardo – Tem toda razão, as escolas, um monte de coisa, 
isso é terreno em potencial, a Estação da Pensilvânia, ven-
deram o espaço aéreo em cima da estação, a iniciativa privada 
comprou o espaço aéreo e vai fazer o empreendimento lá em 
cima, foi vendido o potencial daquela linha de trem.Sr. Edu-
ardo - Diversos grupos de trabalho que discutiram moradia 
popular aqui na Cidade de São Paulo, apresentou sugestão de 
integrar política habitacional com outros programas Munici-
pais de geração de emprego e renda, todos nós ao longo de 
muitos anos vimos bons Planos de uma gestão serem abando-
nados por gestões seguintes, qual o mecanismos institucional 
que vocês estão imaginando para perenizar esse Plano, é 
aprovar uma lei? Sra. Violêta – Pelo menos um dos meca-
nismos em mananciais é que é inovador e está bem sucedido, 
pelo menos na sua rotina já implantada é a Operação Defesa 
das Águas, que se iniciou em 2007, ela tem um esforço de in-
tegração entre as Subprefeituras, Governo do Estado, posso 
dar exemplos de que há locais onde o pacto social, essa fisca-
lização, está conjugada com esforço de conscientização da 
própria população moradora, então um exemplo lá em Pare-
lheiros no Vargem Grande, nos últimos 10 anos comprovada-
mente você nem teve nenhuma modificação desse assenta-
mento, porque essa população tem como meta a regulari-
zação da posse, a Operação Defesa das Águas tanto no Sul 
quanto no Norte tem sido uma eficiente forma de impedir 
novas ocupações nos mananciais. Sr. - Cada Subprefeitura 
hoje, a cada 15 dias tem disponível duas horas de vôo de heli-
cóptero, então o Subprefeito voa toda a área e consegue ma-
pear se está havendo a invasão. Sra. Violêta – Quanto à ge-
ração de emprego e renda, é uma exigência no PAC, temos 
uma preocupação importante com o reconhecimento e o for-
talecimento das redes sociais nessas áreas, então geração de 
emprego e renda nessas áreas é super importante através 
dessas redes sociais, temos uma área que temos uma pro-
dução de uma reciclagem de banners que geram renda para 
as mulheres da comunidade X, no caso da Guarapiranga, 
então elas fazem isso, essa prática gerou já, limpou o nome 
de todo mundo no SERASA, tem uma recuperação de um certo 
orgulho mesmo, da dignidade da pessoa gerar renda em áreas 
que você não tinha emprego, então essa preocupação faz 
parte da engenharia social, mas não é um programa da Secre-
taria, isso faz parte do programa de urbanização como um 
componente, mas nós temos a Secretaria do Trabalho dentro 
da estrutura da Prefeitura, onde isso se articula de uma forma 
mais institucional com atribuição correta, as arquitetas, a 
Nani, a Marina, são várias iniciativas de reciclagem sempre 
com um componente de atuação e educação ambiental incor-
porada, especialmente nas áreas de manancial, mas não é um 
programa da Secretaria. A institucionalização do Plano se 
chegou à conclusão de que obrigatoriamente não haveria ne-
cessidade de uma aprovação na Câmara porque o Plano Di-
retor preconizava esse Plano de habitação. Mas a Elisabete, o 
Secretário, eles acham importante levar esse Plano para a sua 
aprovação na Câmara Municipal, como uma forma do pacto 
social em torno dessa peça, ser ratificado, ser conhecido, essas 
nossas atividades aqui estão dentro de uma ação do próprio 
Conselho Municipal. Sr. Geraldo – Eu quero cumprimentar, re-
almente dos Planos assim que eu tenho visto ultimamente 
acho que é o mais completo, acho uma excelente ferramenta 
para o administrador, realmente dá coerência, dá tranqüili-
dade nas decisões, acho muito bom, o Minha Casa Minha Vida 
foi precedido por uma série de sugestões do nosso setor, do 
setor privado, e nas nossa propostas havia uma coerência do 
0 a 10, depois quando ele virou Plano institucional do Go-
verno, ele tomou aquela versão do 0 a 3 uma política social 
realmente muito acentuada, no meu modo de ver ele ganhou 
qualidade, ele ficou mais arrojado e mais caro, eu vi unidades 
do PAR, aquele no Hotel São Paulo na reforma, eu vi um que 
foi meio destinado para algumas instituições, algumas organi-
zações habitacionais vendendo unidades, não houve aquela 
preocupação assim de que o Programa rodasse bem na Ci-
dade de São Paulo, desde o inicio nós alertamos em São Paulo 
vai ficar difícil por causa daquele preço, nós percebemos que a 
preocupação deles naquela altura era de alocar recurso e não 
de fazer política social, déficit da Cidade de São Paulo, tem 
que ficar realmente conosco, tem que ficar realmente com a 
Secretaria, ela que vai estar correndo atrás porque sabe que 
no outro lado não está muito interessado nisso não, vão estar 
pensando assim, nós fizemos 1 milhão de unidades, essa é a 
meta que eles querem chegar e vão chegar a qualquer custo, 
a questão da legislação eu acho que é super importante, 
temos que estar focados nisso, mas você já mencionou di-
versas ações que estão sendo feitas assim nesse sentido, é 
isso, só registrar aqui de que a APEOP, vamos dizer assim, ofi-
cialmente não está tão próxima da Secretaria até porque não 
conseguiu, mas não desistiu. Sr. Mauricio –Primeiro parabe-
nizar a Violêta, Ricardo, Ana Maria e toda equipe pelo Pro-
grama, o Plano realmente está muito bem, muito bem forma-
tado, está muito bom, nós vamos viver um apagão de mão de 
obra Ricardo, isso está na cara, o SINDUSCON está preocu-
pado com isso, estamos com problemas, pelos levantamentos, 
pelo trabalho que vocês sabem que estamos desenvolvendo lá 
com a assessoria da FGV, vamos ter que agregar ao nosso 
mercado mais 3,5 milhões de trabalhadores, isso não existe, 
nós já estamos quase vivendo uma economia de pleno em-
prego, estamos muito próximos do pleno emprego, também 
estamos vivendo dificuldades, estamos vendo nos jornais a di-
ficuldade, isso tudo começou lá no Jornal Nacional, dificul-
dade de entrega de obra, de cumprimento de prazo e etc., que 
está pegando todo mundo e que todo mundo acha que isso é 
incompetência do construtor quando na realidade não é, a 
conclusão do nosso estudo lá Ricardo está levando para o se-
guinte, se continuar, se não mudar os paradigmas do que está 
aí pode parar porque não vamos dar conta disso do que nós 
estamos imaginando aqui, até a produção das 800.000 uni-
dades que vocês querem fazer, isso vamos esquecer, isso não 
vai acontecer, o déficit habitacional de 6 milhões dependendo 
do critério de co-habitação, dos que querem ou dos que não 
querem mais, o nosso levantamento até 2022 leva a mais 17,5 
milhões de domicílios, não vamos esquecer da economia in-
formal, que produz mais da metade do que tudo isso que nós 
estamos falando, não vamos dar conta, esse é o fato, que pro-
vidência nós temos que tomar? Ou nós vamos partir para sis-
temas alternativos, inovações tecnológicas e industrialização 
ou não vamos dar conta do que nós estamos planejando, o 
Plano em algum momento estipula a criação de um processo 
industrializado, outros sistemas alternativos? Existe alguma 
coisa nesse Plano que prevê alguma coisa nesse sentido? Sr. 
Robusti – Parabéns, eu espero que isso aqui seja engordado 
ainda com os hospitais, as escolas, o Della Manna fez um co-
mentário de que o Plano longo tem cheiro de coisa boa, nós 
estamos trabalhando muito no Brasil e não vamos ficar como 
pobre para o resto da vida, então vai crescer muito do 3 a 6, o 
Sérgio antes de ir embora me pediu para lembrar que no En-
contro Nacional da Indústria e da Construção depois, eu não 
sei se são 15 ou 20 anos que não fizemos em São Paulo, ele 
vai ser em São Paulo o ano que vem, queríamos trazer o Plano 
Municipal de Habitação para um dos temas do Encontro, fazer 
a lição de casa para o Governo Estadual e Federal, para que 
nós consigamos com isso também dar uma amarrada no as-
sunto.Sr. Ricardo – Nas várias apresentações que temos feito, 
eu anotei 12 itens aqui que vocês falaram, acho que isso tem 

sido muito rico porque cada uma delas tem surgido coisas di-
ferentes, como, por exemplo, a questão da mão de obra é a 
primeira vez, eu já anotei aqui, acho que precisamos colocar 
esses gargalos todos, se conseguirmos usar o Plano para que 
o país possa fazer uma projeção, um horizonte, então a indús-
tria pode investir para produzir, vamos aprovar a lei do Plano 
Municipal na Câmara para que haja sequência, mas poderí-
amos também tentar manter aquela luta pela PEC da moradia, 
que na verdade não tem conflito, temos agora 30 estudantes 
da Universidade de Zurich, tem um outro nome a Universidade 
mas vieram de Zurich, estão passando aqui a semana inteira e 
estão conhecendo e adoram, acham que a nossa criatividade 
para resolver os problemas é muito interessante, eu estou 
gostando de poder contribuir com esse processo e acho que 
os outros também vão poder gostar, acho que juntos vamos 
construir uma situação mais estável, também do ponto de 
vista social, do ponto de vista urbanístico mais facilmente. 
(Agradece e encerra)

DESENVOLVIMENTO URBANO

Depto. de Uso do Solo - DEUSO

COMUNIQUE-SE
 2010-0.278.470-7-Distriol Extração Vegetal Ltda. ; Local: 
Rua Lício de Miranda, 713; Assunto: zoneamento.
O interessado deverá apresentar:
1)- A Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE;
2)- Memorial descritivo da atividade desenvolvida no lote, com 
descrição do material utilizado, nº de funcionários, turnos de 
trabalho, meio de transporte utilizado para a distribuição de 
mercadorias;
3)- Data da implantação da atividade no lote.
Os documentos solicitados deverão ser apresentados no prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, contado a partir da publicação deste 
no D.O.C. O não atendimento no prazo estabelecido será consi-
derado como desistência deste.

SAÚDE

Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste

SUPERVISÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE V.MARIANA/
JABAQUARA
 A Supervisão de Vigilância em Saúde V.Mariana/Jabaquara, da 
Supervisão Técnica de Saúde V.Mariana/Jabaquara, de acordo 
com disposto na Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/04, artigos 
1º, inciso IV, 140, 145 e 149, torna públicos os seguintes des-
pachos e procedimentos administrativos relativos a infração 
sanitária
RECURSO EM 1ª INSTÂNCIA AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE
Proc./Nome ou Razão Social/Endereço/Série-nº do Auto de Im-
posição de Penalidade/Despacho
2010-0.239.458-5/Corpo e Alma Depilação e Manicure/ Av. Da-
masceno Vieira, 987/ série E Nº 04482/não apresentou recurso 
em 2ª instância ao auto de imposição de penalidade

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VILA 
PRUDENTE/SAPOPEMBA
A Supervisão de Vigilância em Saúde Vila Prudente/Sapopemba, 
da Supervisão Técnica de Saúde Vila Prudente/Sapopemba, de 
acordo com o disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140, 145 e 
149 da Lei Municipal 13.725 de 09/01/2004, torna públicos os 
seguintes despachos e procedimentos administrativos relativos 
a infração sanitária:
Auto de Multa
Proc./Nome ou Razão Social/Endereço/nº do Auto de Multa
2010-0.306.600-0/Dia Brasil Ltda/Avenida Sapopemba nº 
12.002 /SMS-VS 66.020.542-4.

 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PENHA
 A SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PENHA da Super-
visão Técnica de Saúde Penha, de acordo com o disposto na Lei 
Municipal nº 13.725 de 09/01/04, art. 1º, inciso IV,art. 140,145 e 
149, torna público os seguintes procedimentos administrativos 
relativos à infrações sanitárias:
 AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Processo nº/Estabelecimento/Endereço/Série - Nº do Auto de 
Imposição de Penalidade/Penalidade
2010-0.267.618-1/PADARIA DOS IRMÃOS LTDA ME /R. Maria 
Eugênia Celso, 213 – Arthur Alvim /Série D nº 03992/Interdição 
Parcial do Estabelecimento e Inutilização de Produto
TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO
Processo/ Nome ou Razão Social/ Endereço/ Série- nº do Termo 
de Interdição de Estabelecimento
2010-0.267.618-1/PADARIA DOS IRMÃOS LTDA ME /R. Maria 
Eugênia Celso, 213 – Arthur Alvim /Série D nº 03890
 TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO
Processo/ Nome ou Razão Social/ Endereço/ Série- nº do Termo 
de Inutilização de Produto.
2010-0.267.618-1/PADARIA DOS IRMÃOS LTDA ME /R. Maria 
Eugênia Celso, 213 – Arthur Alvim /Série E nº 03436
TERMO DE DESINTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECI-
MENTO
Processo/ Nome ou Razão Social/ Endereço/ Série- nº do Termo 
de Desinterdição de Estabelecimento
2010-0.267.618-1/PADARIA DOS IRMÃOS LTDA ME /R. Maria 
Eugênia Celso, 213 – Arthur Alvim /Série D nº 03781
 AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Processo nº/Estabelecimento/Endereço/Série - Nº do Auto de 
Imposição de Penalidade/Penalidade
2010-0.241.441-1/COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI-
BUIÇÃO /Av. São Miguel,962 – Penha /Série D nº 04113/
Interdição Parcial de Estabelecimento e Inutilização de Produto
TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO
Processo/ Nome ou Razão Social/ Endereço/ Série- nº do Termo 
de Interdição de Estabelecimento
2010-0.241.441-1/COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI-
BUIÇÃO /Av. São Miguel,962 – Penha /Série D nº 03872
TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO
Processo/ Nome ou Razão Social/ Endereço/ Série- nº do Termo 
de Inutilização de Produto.
2010-0.241.441-1/COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI-
BUIÇÃO /Av. São Miguel,962 – Penha /Série D nº 03759
TERMO DE DESINTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECI-
MENTO
Processo/ Nome ou Razão Social/ Endereço/ Série- nº do Termo 
de Desinterdição de Estabelecimento
2010-0.241.441-1/COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI-
BUIÇÃO /Av. São Miguel,962 – Penha /Série D nº 03667
TERMO DE DESINTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO
Processo/ Nome ou Razão Social/ Endereço/ Série- nº do Termo 
de Desinterdição de Estabelecimento
2010-0.241.441-1/COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI-
BUIÇÃO /Av. São Miguel,962 – Penha /Série D nº 03668
 AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Processo nº/Estabelecimento/Endereço/Série - Nº do Auto de 
Imposição de Penalidade/Penalidade
2010-0.272.025-3/DROGARCIA DROGARIA LTDA /
Av.Patrocinio Paulista, 35 – Vila Matilde /Série D nº 03993/ 
Inutilização de Produto
TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO
Processo/ Nome ou Razão Social/ Endereço/ Série- nº do Termo 
de Inutilização de Produto.
2010-0.272.025-3/DROGARCIA DROGARIA LTDA /
Av.Patrocinio Paulista, 35 – Vila Matilde /Série D nº 03760

 AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Processo nº/Estabelecimento/Endereço/Série - Nº do Auto de 
Imposição de Penalidade/Penalidade
2010-0.248.028-7/ESTAÇÃO FOLIA BUFFET INFANTIL LTDA 
ME /R. Major Angelo Zanchi, 371 – Penha /Série D nº 04129/ 
Inutilização de Produto
 TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO
Processo/ Nome ou Razão Social/ Endereço/ Série- nº do Termo 
de Inutilização de Produto.
2010-0.248.028-7/ESTAÇÃO FOLIA BUFFET INFANTIL LTDA 
ME /R. Major Angelo Zanchi, 371 – Penha /Série E nº 03408
 AUTO DE MULTA 
Processo nº/Estabelecimento/Endereço/Nº do Auto de Multa
2010-0.005.977-0/JC NIZA ARAÚJO REPOUSO PARA IDOSOS 
ME /R. Angelo Pereira, 221 – Vila Matilde /66-019.754-5
Processo nº/Estabelecimento/Endereço/Nº do Auto de Multa
2010-0.145.144-5/FARMA CAMILLY DROGARIA E PERFU-
MARIA LTDA ME /Praça Nelson Sales de Abreu, 187 – Vila 
Matilde /66-019.741-3
Processo nº/Estabelecimento/Endereço/Nº do Auto de Multa
2007-0.254.499-6/ PANIFICADORA SANTA MARIA LTDA EPP 
/R. Enéas de Barros, 285 – Penha /66-019.715-4
 AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Processo nº/Estabelecimento/Endereço/Série - Nº do Auto de 
Imposição de Penalidade/Penalidade
2010-0.219.290-7/ VITAPHARMA DROGARIA E PERFUMARIA 
LTDA ME / Pça. José Antônio Chiarella, 88 – Penha /Série D nº 
04112/Interdição Parcial do Estabelecimento e Inutilização de 
Produto
TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO
Processo/ Nome ou Razão Social/ Endereço/ Série- nº do Termo 
de Interdição de Estabelecimento
2010-0.219.290-7/ VITAPHARMA DROGARIA E PERFUMARIA 
LTDA ME / Pça. José Antônio Chiarella, 88 – Penha /Série D nº 
03834
 TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO
Processo/ Nome ou Razão Social/ Endereço/ Série- nº do Termo 
de Inutilização de Produto.
2010-0.219.290-7/ VITAPHARMA DROGARIA E PERFUMARIA 
LTDA ME / Pça. José Antônio Chiarella, 88 – Penha /Série D nº 
03755
TERMO DE DESINTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO
Processo/ Nome ou Razão Social/ Endereço/ Série- nº do Termo 
de Desinterdição de Estabelecimento
2010-0.219.290-7/ VITAPHARMA DROGARIA E PERFUMARIA 
LTDA ME / Pça. José Antônio Chiarella, 88 – Penha /Série D nº 
03885

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPIRANGA
A Supervisão de Vigilância em Saúde Ipiranga de acordo com 
o disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140,145 e 149 da Lei 
Municipal 13.725 de 09/01/2004 torna público os seguintes 
despachos e procedimentos administrativos relativos as infra-
ções sanitárias
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Processo nº/Estabelecimento/Endereço/Série nº do Auto de Im-
posição de Penalidade/Penalidade
2010-0.298.519-2 / JOÃO BATISTA GOMES DE FREITAS / RUA 
OTTO DE BARROS, 229 – VILA SANTO ESTEFANO – SÃO PAULO 
– SP / SERIE E / Nº 06051 / ADVERTÊNCIA.

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANTO 
AMARO/CIDADE ADEMAR
 A Supervisão de Vigilância em Saúde Santo Amaro/Cidade 
Ademar de acordo com o disposto no art. 1º, inciso IV, art. 140 
e 145 da Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/2004, torna públicos 
os seguintes despachos e procedimentos administrativos de 
infração sanitária:
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Auto de Imposição 
de Penalidade / Penalidade / Data
2010-0.325.039-0 / Bar e Mercearia Beluana Ltda ME / R. Luis 
Bueno de Miranda, 271 / D-05774 / Interdição Total de Estabe-
lecimento / 19-11-2010
2010-0.153.334-4 / Waldeir Rodrigues de Queiroz / R. Prof. 
Paulo Mangabeira Albernaz, 215 / D-06526 / Interdição Total de 
Estabelecimento / 24-05-2010
2010-0.000.793-2 / Ki Beef Casa de Carnes e Mercearia Ltda 
ME / R. Prof. Guilherme Belfort Sabino, 1166 / D-05799 / Inter-
dição de Equipamento / 28-12-2009
2010-0.350.286-1 / Emura & Matsuda Ltda ME / Av. Wa-
shington Luis, 1354 – Loja 01 e 02 / D-05840 / Interdição de 
Estabelecimento e Seções / 16-12-2010
TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo de Interdição 
de Estabelecimento / Data
2010-0.350.286-1 / Emura & Matsuda Ltda ME / Av. Wa-
shington Luis, 1354 – Loja 01 e 02 / D-05466 / 16-12-2010
TERMO DE INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo de Interdição 
de Estabelecimento / Data
2010-0.325.039-0 / Bar e Mercearia Beluana Ltda ME /R. Luis 
Bueno de Miranda, 271 / D-05491 / 19-11-2010
2010-0.153.334-4 / Waldeir Rodrigues de Queiroz / R. Prof. 
Paulo Mangabeira Albernaz, 215 / D-05454 / 24-05-2010
TERMO DE INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo de Interdição 
de Equipamento / Data
2010-0.000.793-2 / Ki Beef Casa de Carnes e Mercearia Ltda 
ME / R. Prof. Guilherme Belfort Sabino, 1166 / D-06176 / 28-
12-2009
TERMO DE DESINTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo de Desinter-
dição / Data
2010-0.000.793-2 / Ki Beef Casa de Carnes e Mercearia Ltda 
ME / R. Prof. Guilherme Belfort Sabino, 1166 / D-06181 / 18-
02-2010
TERMO DE DESINTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo de Desinter-
dição de Estabelecimento / Data
2010-0.325.039-0 / Bar e Mercearia Beluana Ltda ME / R. Luis 
Bueno de Miranda, 271 / D-06193 / 03-12-2010
2010-0.153.334-4 / Waldeir Rodrigues de Queiroz / R. Prof. 
Paulo Mangabeira Albernaz, 215 / D-05503 / 03-12-2010

SERVIÇO FUNERÁRIO

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS - 
DEZEMBRO/2.010

ART.116 - LEI ORGÂNICA DO MUNÍCIPIO DE SÃO 
PAULO E ART. 16 - LEI 8.666/93
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E DESPESAS 
 OBJETO QUANT. VALOR
1633 13º SALÁRIO 1  149.826,69
1634 13º SALÁRIO 1  110.000,00
1635 13º SALÁRIO 1  8.544,58
1636 13º SALÁRIO 1  305.000,00
1637 FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/10 1  393.606,26
1638 FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/10 1  70.156,27
1639 VALE ALIMENTAÇÃO DEZ/10 1  267.508,77
1640 AJUSTE FOLHA PAGAMENTO SET/10 1  88.084,82
1641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS-FOLHA 13º SALARIO DEZ/10 1  75.773,18
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