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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL É FUNDAMENTAL PARA A CON-
QUISTA DE RECURSOS PARA UMA MELHOR GESTÃO NA QUA-
LIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

PARTICIPE EXERÇA SUA CIDADANIA!

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 1144

SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
ENDERECO: AVENIDA DO ORATÓRIO,
A vista do contido no 6061.2022/0000701-5 - ADRIANA 

DE MELO SIQUEIRA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO 
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 
58.831/2019..

 COORDENADORIA DE PROJETOS E 
OBRAS NOVAS

 SOLICITAÇÃO PARA PODA E/OU CORTE/ 
TRANSPLANTE DE ÁRVORES DA SUPERVISÃO 
TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA:

Em atendimento à Lei Municipal 10.365/87 e Decreto 
26.535/88 que a regulamenta, a Lei Municipal 10.919/90 e o 
Decreto 29.586/91 que a regulamenta, AUTORIZO e dou publi-
cidade aos serviços de poda conforme discriminados abaixo. As 
pessoas ou entidades interessadas que discordarem das podas, 
poderão no prazo de 06 (seis) dias contados da data de publi-
cação, apresentar recurso contra a medida, devidamente fun-
damentado, protocolando-o nesta Subprefeitura Sapopemba.

SISGAU Referência Endereço Espécie Serviços
Laudo Técnico 045/2022 Passeio Público Rua: Azul nº 60 - 

Ficus (1) - Remoção
Laudo Técnico 014/2022 Área Pública Privada Rua: José 

Cabanilles nº 130 - N.I. (1) - Remoção.

 COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS 
NOVAS

INTERESSADO: MIGUEL ANGELO GIANETTI - RF. 513.084.1
ASSUNTO: Atestado de Capacidade Técnica
Processo de Solicitação: SEI 60612022/0000700-7
DESPACHO:
1 - À vista dos elementos contidos no presente, DEFIRO 

o pedido de Atestado de Capacidade Técnica, solicitado pelo 
requerente, CPF n° 006.026.588-45, CREA 0601094968, re-
ferente à Contratação em caráter Emergencial das obras de 
contenção de encosta, drenagem e serviços complementares 
na área de risco localizada na Rua Nova (antiga Viela 2), 
altura do nº 630, Avenida Custódio de Sá e Faria Jardim Elba, 
Subprefeitura de Sapopemba, Processo de Autorização SEI nº 
60292021/0009920-7.

2 - Publique-se.
INTERESSADO: EDMILSON BEZERRA CATUNA - RF. 

853.852.2
ASSUNTO: Atestado de Capacidade Técnica
Processo de Solicitação: SEI 60612022/0000703-1
DESPACHO:
1 - À vista dos elementos contidos no presente, DEFIRO 

o pedido de Atestado de Capacidade Técnica, solicitado pelo 
requerente, CPF n° 323.001.518-55, CREA 5062450941, re-
ferente à Contratação em caráter Emergencial das obras de 
contenção de encosta, drenagem e serviços complementares 
na área de risco localizada na Rua Nova (antiga Viela 2), 
altura do nº 630, Avenida Custódio de Sá e Faria Jardim Elba, 
Subprefeitura de Sapopemba, Processo de Autorização SEI nº 
60292021/0009920-7.

2 - Publique-se.

 CULTURA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Processo n° 6025.2022/0004140-3 
I- À vista da comprovada execução da despesa constante 

do processo nº 6025.2022/0004140-3 e o parecer da assessoria 
jurídica SEI nº 060867306, AUTORIZO o pagamento em favor 
da empresa CULTURAL PROJECT BRAZIL INSTITUTE, inscrito no 
CNPJ sob nº 23.896.597/0001-08, da despesa realizada nos dias 
26/11/2021 e 27/11/2021, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), a titulo de indenização, pela realização do evento 
“Recital Literário: FLiCo - Festa Literária da Consciência”.

II - AUTORIZO o empenho, onerando a dotação orçamen-
tária n.º 25.10.13.392.3001.6.357.3.3.90.92.00.00, conforme 
nota de reserva nº 32.452 SEI nº 063683320.

 PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL-
TURA Nº 39 DE 17 DE MAIO DE 2022.

Abre Crédito Adicional de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil 
Reais) de acordo com a Lei nº 17.728/2021.

Secretária da Secretaria Municipal de Cultura, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade 
da autorização contida no art. 9º da Lei nº 17.728, de 27 de 
dezembro de 2021, e no art. 26 do Decreto 61004, de 13 de 
janeiro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às 
atividades da(o) Secretaria Municipal de Cultura,

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no va-

lor de R$ 500.000,00(Quinhentos Mil Reais), à seguinte dotação 
do orçamento vigente:

CÓDIGO NOME VALOR 
25.10.13.122.3024.2100 Administração da Unidade 
33903000.00 Material de Consumo 500.000,00
500.000,00
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º 

far-se-á através de recursos provenientes da anulação, em igual 
importância, da seguinte dotação:

CÓDIGO NOME VALOR 
25.10.13.122.3024.2100 Administração da Unidade 
33903900.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

500.000,00
500.000,00
Artigo 3º Este(a) portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação.

 PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL-
TURA Nº 40 DE 17 DE MAIO DE 2022.

Abre Crédito Adicional de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil 
Reais) de acordo com a Lei nº 17.728/2021.

Secretária da(o) Secretaria Municipal de Cultura, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade 
da autorização contida no art. 9º da Lei nº 17.728, de 27 de 
dezembro de 2021, e no art. 26 do Decreto 61004, de 13 de 
janeiro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às 
atividades da(o) Secretaria Municipal de Cultura,

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), à seguinte dotação 
do orçamento vigente:

CÓDIGO NOME VALOR 
25.10.13.392.3001.6960 Manutenção e Operação de Equi-

pamentos Culturais 
33903000.00 Material de Consumo 200.000,00
200.000,00

– Secretarias: Ananda Almeida – SVMA, Cristina Abi Jabour 
– SMDET. Representantes CADES-VM – Conselheiros da Socie-
dade Civil: Carlo Corabi, Carmen Maria Caldeira, Carolina de 
Lima Puccini, Carolina Hanashiro, Celia Wolff, Elisa Rocha, Elza 
Kusaka, Luciana Tenani, Magda Beretta, Melissa Pereira Liauw, 
Sergio Shigeeda, Sylvia Mielnik, Tania Sassioto, Thomas Chow 
Wang. Fórum Agenda 2030 VM: Nina Orlow, Welthon Santos. 
Convidados: Braz Casagrande (Escritório Modelo Arquitetura 
e Urbanismo), Cyra Malta (SVMA), Janaina Peruzzo (Escritório 
Modelo Arquitetura Urbanismo), Ligia Pinheiro (SVMA), Guilher-
me Canton (ANMA). Participantes da Sociedade Civil: Lara Frei-
tas (CADES Lapa), Beatriz Albuquerque, Bianca Pereira Zanluchi, 
Carlos Alberto de Oliveira, Carolina de Souza Moretti, Fernanda 
Bordin, Fernanda Souza, Luísa Catunda, Marcella Moncaio, Ma-
rianne Branco , Marlene Bicalho , Myckel Silva, Thainá Pereira, 
Vitória Freitas. Presidente: Luis Felipe Miyabara, Subprefeito Vila 
Mariana. André Nakao, 1º secretário CADES-VM. Cintia Ema 
Padovan, 2ª secretária CADES-VM.
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 PORTARIA Nº 049/SUB-VM/GAB/2022
LUIS FELIPE MIYABARA, Subprefeito da Vila Mariana, no 

uso das atribuições legais.
CONSIDERANDO a competência da Secretaria Municipal 

da Fazenda - SF, em conformidade com a legislação vigente, em 
preparar as instruções e o cronograma de trabalho para a ela-
boração dos projetos de leis orçamentárias municipais (Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual do Munícipio) para o quadriênio 2022-2025;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Portaria SF nº 
18/2021 em especial seus artigos 2º e 4º;

CONSIDERANDO alteração na Administração da Subpre-
feitura.

RESOLVE:
I - Alterar o Grupo de Planejamento - GP da Subprefeitura 

Vila Mariana, a partir de 20/04/2022, responsável pela elabo-
ração dos projetos de leis orçamentárias municipais, composto 
pelos seguintes membros:

Coordenador:
SIDNEY DORING GUERRA - RF nº 897.044.1 – E-MAIL: 

sguerra@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Suplente:
REJANE FLORENCIA DA SILVA – RF nº 549.808.2 – E-MAIL: 

rflorencia@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Membros:
JOSE ROBERTO CORREA - RF nº 695.141.5 - E-MAIL: jcor-

rea@smsub.prefeitura.sp.gov.br
LISLEY ARAÚJO SILVA - RF nº 787.810.9 - E-MAIL: lisleysil-

va@smsub.prefeitura.sp.gov.br
CLAUDIO AQUILES DE OLIVEIRA MANCUSI – RF nº 

628.374.8 - E-MAIL: cmancusi@smsub.prefeitura.sp.gov.br
DÉBORA GRECCO DE OLIVEIRA PERAZZA – RF nº 823.406.0 

- E-MAIL: deboragrecco@smsub.prefeitura.sp.gov.br
SILVANA RÉGIS FERNANDES PRATA – RF nº 634.478.0 - E-

-MAIL: srfernandes@smsub.prefeitura.sp.gov.br
KATIA MIDORI NAGAMINE ARAKAKI – RF nº 732.625.4 - E-

-MAIL: karakaki@smsub.prefeitura.sp.gov.br
ISABELLA AGHATA REIS AMARAL – RF nº 884.284.1 - E-

-MAIL: isabellaamaral@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Responsável pela inserção dos dados no SOF:
MARIA HELENA MOREIRA CELLA - RF nº 557.751.9 – 

E-MAIL: mariahcella@smsub.prefeitura.sp.gov.br - Login: 
d557751

Suplente:
PAULO ROBSON RIBEIRO TEIXEIRA - RF n° 816.648.0 – E-

-AIL: pteixeira@smsub.prefeitura.sp.gov.br – Login: d816640
Ordenador da despesa:
LUIS FELIPE MIYABARA - RF nº 807.417.8 - E-MAIL: luisfeli-

pe@smsub.prefeitura.sp.gov.br
II - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-

ção, ficando revogada a Portaria nº 027/SUB-VM/GAB/2021.

 VILA PRUDENTE
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 1144

SUBPREFEITURA DA VILA PRUDENTE
ENDERECO: AVENIDA DO ORATÓRIO, 172
6060.2020/0002035-7 - Multas: recurso
Despacho indeferido
Interessados: DIÁLOGO S QUATRO CAVOUR EMPREEN-

DIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DESPACHO: 
1 - Considerando os elementos constantes no presente, em 

especial a manifestação do Sr. Agente VIstor em (documento 
SEI 056827548), INDEFIRO o recurso apresentado, mantendo-
-se os A.Ms. 06-236.253-4 - 06-236.254-2 e 06-236.260-7 por 
não tomar providências para evitar prejuízo a limpeza das vias 
e logradouros públicos, durante a carga e descarga, por expor, 
lançar ou depositar nos passeios, sarjetas, bocas de lobo, can-
teiros, jardins, áreas e logradouros públicos, quaisquer materiais 
e objetos e por obstruir, com material de qualquer natureza, 
bueiros, sarjetas, valas, valetas e outras passagens de águas 
pluviais nos termos dos artigos 160, 165 e 169 da Lei 13478/02. 
Despacho de competência determinada através do artigo 30 do 
Decreto 58701 de 04 de abril de 2019.

 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA

 EMERGENCIAL
Considerando os elementos constantes do presente, em 

especial o parecer técnico do Engenheiro Agrônomo às fls. 02 
que acolho, e com fundamento na Lei Municipal nº 10.365/87 7 
e DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.535/88 E Nº 28.088/89, artigo 
11 inciso II e III, e Artigo 12 inciso II, Autorizo a supressão de 
03 (três) sendo (02) BAUHINIAS SECAS espécie (Bauhinia Varie-
gata) e (01) RESEDÁ espécie (Lagerstroemia indica) e o plantio 
em substituição de (01) espécies de médio porte, plantada nas 
adjacências do passeio público RUA JOAO MACHADO E SILVA 
31– Parque São Lucas - SP. Que será realizada pela PMSP.

 SAPOPEMBA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 CONVITE PARA A POPULAÇÃO
O CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA SUBPREFEI-

TURA SAPOPEMBA E A SUPREFEITURA SAPOPEMBA, CON-
VIDAM A POPULAÇÃO E OS CONSELHEIROS PARTICIPATIVOS 
TITULARES, PARA PARTICIPAREM DA CONTINUAÇÃO DA 5ª. 
REUNIÃO ORDINÁRIA REMOTA DO CONSELHO PARTICIPATIVO, 
REMARCADA PELO PLEITO NO DIA 19.05.2022 ( CONFORME 
CALENDÁRIO 2022 APROVADO ) PARA DIA 23.05.2023 DAS 
19:00 AS 21:00 hrs. PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS COM 
PAUTA ÚNICA:

- LEITURA DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES DOS MUNÍCI-
PES DE SAPOPEMBA E APRESENTAÇÃO DAS 15 PROPOSTAS 
PRIORIZADAS PELOS CONSELHEIROS DO CPM SUBPREFEITURA 
SAPOPEMBA PARA O PLOA 2023.

Link de acesso:
h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / l / m e e t u p -

-join/19%3ameeting_NWU0OWFlZWEtNDc2NC00MThlLW
E1NDQtZjU1YTQ1YzZjMThh%40thread.v2/0?context=%7

se reencontrarem após 2 anos sem o plantio. O evento promo-
veu fortalecimento dos CADES pois estiveram presentes Conse-
lheiros de outros CADES Regionais. Questionou a Ananda Al-
meida sobre o Contrato de Manutenção do Plantio entre a 
SVMA e a Subprefeitura Sé. Ela disse que irá confirmar com a 
Andressa se já foi feita a renovação. Solicitou também da Bru-
na/Luís Felipe se há algum retorno da denúncia do corte de uma 
árvore da espécie açoita-cavalo, cortada irregularmente e que 
faz parte do PPAC. Citou ter apresentado fotos do ocorrido e 
comentou que o corte possa ter sido feito por um caminhão 
clandestino que já teve sua placa identificada fazendo o mesmo 
no bairro do Ipiranga. 4. GT Patrimônio - Chácara das Jabotica-
beiras – atualização feita por Magda: 08/11/2021 - 743ª do 
CONPRESP - O Conselho manifestou-se FAVORAVELMENTE, e o 
processo de tombamento retornou para o DPH para análise nos 
termos do relato da conselheira Eneida do IAB para ser discuti-
do em reunião do CONPRESP do dia 22/11/2021. 22/11/2021 - 
744ª do CONPRESP - Duas propostas foram votadas: PROPOSTA 
1 – formulada pelo DPH e PROPOSTA 2 – formulada pelo 
SMUL?U. Decisão: Por maioria dos votos dos Conselheiros pre-
sentes, sendo 3 (três) votos Favoráveis a proposta 1 e 6 (seis) 
votos favoráveis a proposta 2, o Conselho manifestou?se: FA-
VORAVELMENTE a PROPOSTA Nº 2 ? Minuta de Resolução de 
Tombamento da Chácara das Jaboticabeiras, sendo gerada a 
RESOLUÇÃO 03/CONPRESP/2021. Após a reunião do CONPRESP 
em 22/11/21 que aprovou a proposta de Minuta de Tombamen-
to apresentada pela SMUL-U, foi instaurado inquérito civil no 
Ministério Público, solicitando suspensão da Resolução 03/21, 
em função da fragilidade dos termos em relação à quadra 35. 
Foi concedida liminar, suspendendo a publicação da Resolução, 
especificamente em relação à quadra 35. O restante do territó-
rio está protegido pelo tombamento. A CONSTRAC interpôs 
embargo que não foi acolhido pelo juiz, ficando mantida a limi-
nar em primeiro grau. Na sequência esta decisão foi objeto de 
Agravo de Instrumento interposto pela Prefeitura, e neste agra-
vo a Prefeitura fez um pedido também de natureza liminar, em 
segundo grau, solicitando que a nossa liminar fosse desconside-
rada. A relatora analisou este pedido de Agravo de Instrumento 
e negou, mantendo a liminar original, justificando que tem ele-
mentos sólidos na tutela do meio ambiente, modificando ape-
nas um prazo concedido anteriormente ao Ministério Público 
para emendar esta ação cautelar feita pela AVM e transformá-la 
em uma ação civil pública com os pedidos que constaram no 
parecer do promotor. Mas, o mérito do recurso vai ser analisado, 
e a decisão pode mudar, não está transitada e julgado. A Vam-
pré II interpôs Agravo de Instrumento também, e a desembar-
gadora se manifestou da mesma forma, não suspendendo a li-
minar até exame do mérito. A advogada do coletivo está 
trabalhando para responder aos Agravos interpostos pela Pre-
feitura e Vampré II.

Carlo Corabi citou que a Cinemateca já é assunto resolvido 
com sua nova diretoria e que caminha sozinha. O novo assunto 
que deverá integrar esse GT Patrimônio é o Parque Modernista. 
5. Outros Assuntos 5.1- Mídias do CADES-VM – o que há atu-
almente: Facebook: CADES Vila Mariana – Grupo público 459 
membros: Adm. Elisa, Diego Blum, Lara, Magda, Sérgio e Victor 
Zacharias. Facebook: CADES Vila Mariana | ODS – grupo públi-
co – 308 membros: Adm. Diego Blum, Lara e Magda e Victor 
Zacharias. Facebook: Agenda 2030 Vila Mariana – grupo público 
- 903 membros: Adm. Juliana, Lara, Magda, Marcylia, Nina e 
Sérgio. Instagram: não tem. 5.2- Atualização do Regimento 
Interno CADES-VM. Magda sugeriu transferir a aprovação do 
Regimento Interno para a próxima reunião, a fim de que todos 
tenham tempo para analisar o regimento. 5.3. Criação do GT 
Comunicação - Lara Freitas lembrou que um GT tem que ser ini-
ciado através de um “Plano de Trabalho” e ter na composição 
um Conselheiro Titular. Também acionou Bruna para reativar os 
releases sobre ações do CADES que devem ser documentadas 
pela assessoria de comunicação da Prefeitura. Citou a impor-
tância de os relatórios do CADES para a SVMA somarem pontos 
no programa Município Verde e Azul. Carlo Corabi reforçou a 
grande importância da comunicação para documentar à socie-
dade civil a evolução do CADES. Magda sugeriu marcar uma 
reunião com os que se mostraram interessados – Sergio, Caroli-
na, Silvia e Célia, para discutir um modelo e alinhar a proposta 
e Lara completou: “acordo prévio de como um Conselho de 
Meio Ambiente e Cultura de Paz responde”. Nina comentou que 
isso deveria fazer parte das aulas de capacitação dos novos CA-
DES e ser elaborado um modelo para aplicar em todos os CA-
DES (ODS 16 na veia). Maria Helena citou que a página do CA-
DES-VM no site da Subprefeitura é, sim, Institucional. As mídias 
do CADES não são Institucionais, mas podem servir de modelo 
para outros CADES. Bruna sugere introduzir o CADES-VM na 
página existente do Instagram da Subprefeitura Vila Mariana. 
5.4 Formação da Secretaria Executiva - Maria Helena comentou 
que a secretaria já está formada, tendo a seguinte composição: 
Coordenadora: Maria Helena S. Godoy, Coordenador Adjunto: 
Sérgio Shigeeda, primeiro secretário: André Nakao e segunda 
secretária: Cintia Ema Padovan. 6.Informes. 6.1- Circuitos das 
Árvores organizado pelo SESC Vila Mariana. Elisa apresentou o 
propósito do Circuito das Árvores que é o de fortalecer as ações 
de Educação Ambiental e reconectar pessoas no envolvimento 
com o território. O projeto aconteceu graças à parceria com o 
SESC Vila Mariana. 6.1.1. 26/03 - Chácara das Jaboticabeiras 
(Elisa, Lara e Magda). 6.1.2. 27/03 - PPAC - Projeto Piloto de Ar-
borização de Calçadas e Horta da Saúde (Carolina Hanashiro e 
Sérgio) 6.1.3. 24/04 - Praça Soichiro Honda (Carolina Hanashiro 
e Sérgio) 6.1.4. 26/03 - Corredor Verde para Polinizadores (Elisa, 
Lara e Magda) 6.2- Horta da Saúde – Mutirão na horta e home-
nagem com premiação ”Cidadão Agenda 2030”. Elza convida a 
todos a participar: Domingo, 10/04 das 9 às 13h - Rua Paracatú, 
66 – Saúde. 6.3 - Plano de Arborização Participativa Amigos 
Novo Mundo Associados – PLAPANMA - Luciana deixou docu-
mentado o novo número do SEI: 6027.2022/0002680-4. Ananda 
informou que SVMA e SUB-VM agendaram reunião para o dia 
12/04 para viabilizar este plano da PLANPANMA dividindo as 
tarefas entre os atores. 6.4. Projeto de Arborização Vila Nova 
Conceição (Associação dos Moradores – AMVNC) – assunto 
já conversado. 6.5. Virada ODS – assunto já conversado. 6.6. 
Outros informes: Cristina Abi Jabbour informou que está ofi-
cialmente na recém-inaugurada Coordenadoria de Agricultura 
da SMDET trabalhando com a Lia Palm, Coordenadora da área 
e se colocou à disposição do CADES. Voltou a trabalhar na 
aprovação do Plano de Desenvolvimento Rural. A Coordena-
doria continua com as ações de assistência técnica nas áreas 
rurais e urbanas. Informou também que a ferramenta online 
Sampa+Rural foi incorporada à Coordenadoria, mas ainda em 
fase de internalização. Sampa+Rural é uma plataforma que 
reúne iniciativas de agricultura, turismo e alimentação saudá-
vel. Maria Helena perguntou à Cristina sobre a feira orgânica 
da Pça. Santíssimo Sacramento, se eles permanecerão no local 
ou terão que sair? Cristina dará um retorno. Elisa perguntou 
sobre a atualização da placa do programa “Sampa+Rural” para 
o novo nome da Praça da Compostagem, nomeada de Pablo 
Garcia Cantero. Cristina informará ao CADES sobre quando po-
derão fazer a troca e citou o fundo Pórticos do Projeto Ligue os 
Pontos. Nina perguntou sobre as 400 hortas no Plano de Meta: 
“queremos saber onde serão”. Cristina falou sobre a reativação 
do Projeto do Programa Operação Trabalho - POT, programa 
de bolsas para atuação de pessoas em Hortas e Viveiros. Com 
as bolsas poderá ser garantida a permanência de pessoas no 
cultivo para gerar alimentos saudáveis à população. 7. Pauta 
da próxima Reunião. 7.1. Aprovação do Regimento Interno do 
CADES-VM 7.2. Criação do GT Comunicação. Encerramento 
da reunião – Foi encerrada a reunião às 20:30 h, com os devi-
dos agradecimentos pela presença de todos. Próxima reunião 
05/05/2022, às 17:30 h – Local: plataforma online Google Meet. 
- PARTICIPANTES PRESENTES: Poder Público - Subprefeitura VM: 
Maria Helena Sozzi de Godoy, Bruna Anielle Lopes de Oliveira 

vista do contido no 6059.2022/0004690-7 - MARIO BAR-
BOSA DA SILVA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO 
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 
58.831/2019..6059.2020/0001476-9 - Solicitação de poda 
de árvore interna

Despacho deferido
Interessados: Dissei Engenharia e Construções ltda.
DESPACHO: Em atendimento à Lei Municipal nº 10.365/87, 

alterada pela Lei Municipal n° 17.267/20, e diante do expos-
to em laudo técnico elaborado por profissional competente 
026345661 com emissão de ART, bem como documentação 
apresentada e relação de exemplar(es) arbóreo(os) listado(s) 
em levantamento arbóreo, AUTORIZO e CONVALIDO a 
poda de limpeza e levantamento de 02(dois) exemplar(es) 
arbóreo(s) localizado(s) em área interna particular sito à Rua 
Traituba, 109, de acordo com a Lei Municipal nº 10.365/87, ar-
tigo 11, incisos II e III alterada pela Lei Municipal nº 17.267/20. 
O descarte dos resíduos gerados deverá estar em conformidade 
com a legislação vigente sob pena de aplicação se sanções ca-
bíveis em caso de descumprimento. A presente autorização terá 
validade por 60 (sessenta dias).

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM
Data: 7 de abril de 2022 - Hora de início: 17h30 - Local: 

Plataforma online Google Meet - Pauta: 1. Levantamento de In-
fraestrutura Verde na Subprefeitura da Vila Mariana: Projeto Pi-
loto da aplicação do Guia Metodológico para Implantação de 
Infraestrutura Verde do IPT - Instituto de Pesquisa Tecnológicas; 
2. Situação da ampliação do Aeroporto de Congonhas; 3. GT 
Áreas Verdes: Plantio Global 2022 e Corte Irregular de árvores 
do Projeto PPAC; 4. GT Patrimônio: Chácara das Jaboticabeiras 
- Atualização; 5. Outros assuntos: 5.1. Mídias do CADES-VM; 
5.2. Atualização Regimento Interno CADES-VM; 5.3. Criação do 
GT Comunicação; 5.4. Formação Secretaria Executiva; 6. Infor-
mes: 6.1. Circuito das Árvores organizado pelo SESC Vila Maria-
na; 6.2. Horta da Saúde – homenagem e premiação - Cidadão 
Agenda 2030; 6.3. Plano de Arborização Participativa Amigos 
Novo Mundo Associados – PLAPANMA; 6.4. Projeto de Arbori-
zação Vila Nova Conceição (Associação dos Moradores- 
AMVNC); 6.5. Virada ODS; 6.6. Outros informes; 7. Pauta da 
próxima reunião; Encerramento. A Ata da Reunião Ordinária do 
dia 10 de março de 2022 foi aprovada pelos Conselheiros pre-
sentes, tendo sido dispensada sua leitura. 1. Levantamento de 
Infraestrutura Verde na Subprefeitura da Vila Mariana: Projeto 
Piloto da aplicação do Guia Metodológico para Implantação de 
Infraestrutura Verde do IPT - Instituto de Pesquisa Tecnológicas. 
Palestrantes: Ligia Pinheiro e Cyra Malta (Divisão de Estudos 
Ambientais e Planejamento Territorial - SVMA) Janaina Peruzzo 
e Braz Casagrande (Coordenação do Projeto de Extensão da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FMU | FIAM-FAAM) As 
representantes da SVMA, Divisão de Estudos Ambientais e Pla-
nejamento Territorial (DEAPT), Lígia Pinheiro e Cyra Malta, 
apresentaram a proposta do projeto piloto a ser implementado 
a partir da Subprefeitura Vila Mariana que propõe o “Levanta-
mento de Infraestrutura Verde na Subprefeitura Vila Mariana a 
partir da aplicação do Guia Metodológico para Implantação de 
Infraestrutura Verde do IPT -Instituto de Pesquisa Tecnológicas”. 
A proposta visa atender a demanda do Orçamento Cidadão do 
Programa Participe+, proposta aprovada nº503, que propõe a 
Implantação de Infraestrutura Verde. O desenvolvimento do 
projeto piloto prevê a parceria com a Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo FMU-FIAM FAAM, localizada na Vila Mariana, 
através da participação de docentes e professores do Projeto de 
Extensão. Foi informado o apoio da Subprefeitura na disponibi-
lização de informações e solicitado o apoio do CADES Regional 
no desenvolvimento do projeto. Os docentes Janaina Peruzzo e 
Braz Casagrande representaram o Projeto de Extensão e apre-
sentaram alguns resultados de projetos já desenvolvidos para a 
Subprefeitura Vila Mariana. Estavam também presentes na reu-
nião, alguns alunos que estão no grupo de desenvolvimento do 
projeto. Nina Orlow perguntou se teremos acesso ao inventário 
das praças mapeadas pelo projeto. Cyra acrescentou que se 
pode ampliar o leque de possibilidades, como sistematizar o 
mapeamento que já existe com um novo mapeamento colabo-
rativo. Magda sublinhou a importância de a participação popu-
lar ser sustentável e questionou como os dados do projeto pilo-
to serão disponibilizados para consulta da população. Sugeriu a 
possibilidade de ser um mapa interativo. Elisa indagou se os 
autores veem a possibilidade de validação do Guia Metodológi-
co para Implantação de Infraestrutura Verde do Instituto de 
Pesquisa Tecnológicas – IPT” e questionou: “O cidadão pede, 
mas a prefeitura tem a capacidade de realizar?” A responsável 
respondeu que essa é a finalidade da pesquisa. Janaína enviou 
o link do guia do IPT: https://www.ipt.br/noticias_interna.
php?id_noticia=1630 e de um artigo sobre o assunto https://
revistes.upc.edu/index.php/SIIU/article/view/9825 2. Situação da 
ampliação do Aeroporto de Congonhas - Guilherme Canton, 
presidente da Associação Amigos do Novo Mundo Associados 
(ANMA - Parque Novo Mundo), relatou que, junto com mais 7 
Associações interessadas, Amigos do Novo Mundo Associados 
(AMNA); Associação VIVA MOEMA; Sociedade dos Amigos de 
Bairro da Vila Nova Jardim Cecy; Associação de Moradores da 
Vila Mariana (AVM); Associação de Moradores do Jardim Lusitâ-
nia (SOJAL); AME Jardins; Sociedade Amigos da Cidade Jardim 
(SACJ), encaminhou ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma 
manifestação a respeito das preocupações da sociedade civil 
com os termos do processo de concessão da 7ª Rodada de Lei-
lão de Aeroportos, que inclui o Aeroporto de Congonhas, para o 
qual prevê a ampliação dos voos em cerca de 40%. O documen-
to requer primeiramente ao TCU, o questionamento aos órgãos 
competentes do Poder Público sobre a legalidade da realização 
do leilão para ampliação do fluxo de aeronaves e passageiros 
sem apresentação do devido EIA/RIMA, não atendimento ao 
Plano Municipal de Circulação Viária e de Transportes, falta de 
Licença Ambiental (CETESB) e inexistência de AVCB (Corpo de 
Bombeiros). Propõe que, antes de qualquer ampliação, sejam 
elaborados maiores estudos de Viabilidade Técnica, Econômica 
e Ambiental para preservação da segurança e bem-estar dos 
passageiros, dos moradores do entorno e do meio ambiente ur-
bano e natural. Propõe também a criação de um Comitê Delibe-
rativo com a sociedade civil, a criação de um Fundo Financeiro 
de Mitigação para a circunvizinhança, a instalação de sensores 
permanentes para a aferição de ruídos em tempo real, entre 
outras medidas. Ao final da explanação, Marianne Branco, Con-
selheira do CADES Jabaquara, solicitou a Guilherme o comparti-
lhamento das informações pois o mesmo assunto está na pauta 
da sua próxima reunião, dia 19/04. Nina Orlow pediu para que 
outros grupos se unam ao manifesto para conferir-lhe maior 
força. Carlo Corabi sugeriu aos manifestantes que também pro-
ponham a criação de um Fundo Securitário devido ao alto risco 
no perímetro. Também pediu que anotemos o procedimento de 
como fazer o encaminhamento de uma manifestação pública 
para nos orientarmos em situações análogas. Thomas Chow 
Wang sugeriu debater o assunto de geração de impacto urbano 
também em relação aos helicópteros na cidade e a Ananda Al-
meida (representante da SVMA no CADES VM) citou que a 
SVMA também participa do Licenciamento de helipontos na ci-
dade e se prontificou a trazer um funcionário da SVMA para 
explicar o processo em uma próxima reunião. Deixou um link de 
um exemplo de Licenciamento de Heliponto: https://www.pre-
feitura.sp.gov.br/ cidade/secretarias/meio_ambiente/eia__rima-
eva/index.php?p=205115. Elisa falou sobre a necessidade de 
estudar uma forma de integração dos processos das Secretarias 
relacionados ao Meio Ambiente com os CADES Regionais para 
que se abram maiores possibilidades de real atuação da socie-
dade civil nesses processos. 3. GT Áreas Verdes. Plantio Global: 
Sergio comemorou o sucesso do evento apesar de ter coincidido 
com outros eventos e haver previsão de chuva. O tempo ajudou 
e às 10:30hs já estavam as 100 mudas plantadas. Os participan-
tes presentes no dia agradeceram o evento e a oportunidade de 


