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para maior controle das enchentes, inundações e tratamento 
de esgoto. Destaca a importância dos jardins de chuva apro-
veitarem a demolição do piso existente (concreto/asfalto) como 
uso de camada de drenagem. Elpídio destaca que os custos dos 
jardins de chuva possam ser divididos com a parceria com a 
SABESP e outros parceiros privados. O presidente Dário explica 
que no momento é utilizar equipes próprias da Subprefeitura, 
visando principalmente o reaproveitamento na camada de 
drenagemutilizando-se do entulho, quando material inerte das 
obras. Bruna informa que a solicitação do conselheiro Teddy 
sobre a lombada da Av. Cruzeiro do Sul, seguiu para a CET e 
que o Eng. Félix de Obras da Subprefeitura acompanha, em 
resposta, já se sabe que haverá uma modificação na metodo-
logia de trabalho em obras similares, adotando solução técnica 
mais eficiente como “boca de leão” para toda a cidade, uma 
ótima notícia. Teddy expressa a importância da mobilização e a 
melhoria alcançada e se posiciona feliz com o resultado. Para-
beniza as colegas Luíza e Beatriz nas novas funções de coorde-
nação e secretariado.A munícipe Vera pede a palavra sobre uma 
demanda de uma moradora no local da esquina da Av. Tucuruvi 
com a Rua Barudene, onde tem um cano que não cessa a saída 
de água, já há uns 4 meses. Presidente Dáriosolicita que passe 
a demanda pelo whatsapp e que serão tomadas as providências 
de avaliação e fiscalização. A reunião é encerrada às 18h35min

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA/2021 
DO CADES REGIONAL DE SANTANA/TUCURUVI/
MANDAQUI, REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO 
DE 2021.

Lista dos presentes:
Presidente
Subprefeito Dário José Barreto - Subprefeitura de Santana/

Tucuruvi
Presidente Adjunto
Chefe de Gabinete – Waine Amaro Billafon
Secretária
Bruna dos Santos Galvão - Subprefeitura de Santana/

Tucuruvi
Conselheiros Titulares
Elpídio Ulian Junior
Daniel Teddy Espinoza Garcia
Beatriz Wundrack de Arruda
Conselheiros Suplentes
Luíza Góis Magalhães – cumpre a função de titular dada a 

ausência de conselheiros
Conselheiros Representantes do Governo
Jair A. D. Zanelato – Subprefeitura de Santana/Tucuruvi
Participantes
Vera Águeda – moradora do Jardim São Paulo – Mirante 

de Santana
ATA: No dia 28de setembrode 2021 às 17h15min o Presi-

dente Adjunto Billafon inicia a 6ª Reunião Ordinária do CADES 
Regional de Santana/Tucuruvi/Mandaqui se apresentando como 
o novo chefe de gabinete, colocando-se a disposição e empe-
nho para com todos(as) presentes. Solicita a leitura da pauta, 
item 1 – aprovação da Ata da 5ª reunião, realizada no dia 27 de 
julho de 2021, dado que a reunião ordinária do mês de agosto 
(6ª Reunião) foi cancelada e reagendada para a presente data. 
É informado que a Ata da 5ª Reunião Ordinária foi enviada com 
antecedência por e-mail e se há entre os presentes alguma 
proposta de alteração ou correção. O conselheiro Teddy solicita 
a leitura da Ata da 5ª Reunião. Presidente Billafon solicita ao 
Jair que faça a leitura, e o mesmo faz a leitura completa da Ata. 
A Ata é colocada em votação para aprovação, a conselheira Be-
atriz pede a palavra e se coloca a favor da aprovação na ínte-
gra, fazendo uma ressalva: para que se registrena futura Ata 
desta6ª reunião, o esclarecimento que houve o cancelamento 
da mesma no mês de agosto por decisão dos conselheiros pre-
sentesna ocasião, decidindo-se pelo reagendamento para a 
presente data. A observação é aceita por todos(as) 
conselheiros(as). A Ata da 5ª Reunião é aprovada por todos(as) 
presentes. O Presidente adjuntoBillafon prossegue a pauta com 
o item 2 – grupos de trabalho. A palavra passa para o conse-
lheiro Elpídio e a participante Vera que relatam programação 
ocorrida da ação de plantio de árvores na Praça Campo de Ba-
gatelle. Vera primeiramente reforça o agradecimento em nome 
da moradora da Rua Barudene ao Subprefeito Dário pelo aten-
dimento do pedido por ela solicitado na última reunião, dada a 
eficiência e presteza, disse ainda da satisfação com todas as 
demandas atendidas. Verapassa a descrever a programação de 
plantio de árvores que foi realizado com 58 mudas, contando 
com a presença de várias autoridades da câmara, os represen-
tantes do Rotary, o Subprefeito Dário e o chefe de Gabinete 
Billafon, do conselheiro Elpídio, disse que ficou muito contente 
em poder participar e a importância da ação. Jair passa a rela-
tar o andamento do grupo de trabalho em conjunto com a Se-
cretaria do Meio Ambiente do Governo do SP. Primeiro,inicia 
uma apresentação solicitada pelo Subprefeito Dário que estuda 
os jardins de chuva, prática que já começa a ser implantada 
com projetos pilotos na Subprefeitura de Santana/Tucuruvi, 
onde destaca a importância dos jardins de chuva como reserva 
de águas pluviais, colaborando no sistema de drenagem, além 
de contribuir na diminuição da poluição difusa sobre os rios e 
córregos. Jair aponta que ainda não se tem um conhecimento 
matemático preciso do comportamento de inúmeras variáveis 
para o projeto de um jardim de chuva, mas que a realização de 
projetos na prática retroalimenta o conhecimento empírico, tra-
zendo ao longo do tempo, subsídios para um projeto cada vez 
com mais precisão e controle. A apresentação pontua que não 
se trata do jardim de chuva como solução isolada, mas sim 
umas das ferramentas de projeto de drenagem que somada as 
várias outras podem favorecer a melhoria e controle das inun-
dações. Conselheira Luiza ressalta a importância de utilização 
de espécies nativas. Jair responde que sim, e que se coloca com 
total sintonia dos estudos em andamento. Apresenta fotos de 
um dos primeiros projetos, piloto, realizado pela equipe de 
Obras daSubprefeitura ST, na Av. Eng. Caetano Álvares. Prosse-
guindo, inicia o relato do andamento do trabalho de proposta 
de restauração das áreas verdes na área urbana em conjunto 
com a SMA do Gov SP. Jair apresenta imagens da cidade de 
Bruxelas na Bélgica, em que é feito o plantio de árvores de for-
ma estratégica numa parte das vagas de veículos na via públi-
ca, tornando a calçada livre e acessível, retirando essa situação 
indesejável da árvore como obstáculo. O intuito do projeto é 
criar todos os corredores verdes de restauração possíveis entre 
a Serra da Cantareira e a várzea do Rio Tietê, utilizando-se es-
paços das praças, áreas verdes, as ruas, os jardins dos morado-
res, as fachadas, os telhados como telhados verdes. Luíza lem-
bra a possibilidade de adquirir mudas dos viveiros municipais, 
como o Manequinho Lopes. Jair diz que sim, mas só faz uma 
ressalva que dependendo do local, será necessário mudas de 
maior porte, o que leva a necessidade de recorrer a outros vivei-
ros, como do governo do estado, podendo ainda recorrer a vi-
veiros privados. Lembra que para essa proposta de plantio da 
árvore na faixa de estacionamento da via, será preciso atentar 
para outras medidas, como uma iluminação adequada e sinali-
zação para evitar acidentes, pois a árvore passará a ser um ele-
mento surpresa na via. A indicação é preparar-se para um proje-
to piloto com toda a participação da população e os moradores. 
Há um desafio de mudança da cultura da população, na qual a 
participação precisa ser engajada, cada espaço público e priva-
do pode incorporar esse papel de restauração, aqueles quem 
não tem espaço livre no terreno, tem o telhado, tem a fachada, 
quantas espécies nativas como trepadeiras, forrações totalmen-
te viáveis, é uma mudança de cultura. Beatrizexpõe que adorou 
as propostas, tudo tem a cara de política pública, que talvez 
nós, como CADES Regional, possamos apresentar para SVMA 
para se tornar uma política pública para toda a cidade, ressalta 
que ainda tem o beneficio da captura de toneladas de carbono. 

I - À vista dos elementos contidos no Processo nº 
6051.2021/0003432-6 e no exercício das atribuições a mim 
conferidas, AUTORIZO a emissão do Atestado de Capacidade 
Técnica referente ao Contrato nº 58/SUB-PJ/2020, celebrado 
com a IVIX CONSTRUTORA EIRELI, que tem como objeto con-
tratação de obras e serviços de readequação de área pública 
com reforma de quadra de areia na R. Monte Alegre do Sul, nº 
750 - Jd. Brasília - São Paulo.

II - PUBLIQUE-SE
III - Após, a SUB-PJ/CPO para emissão do respectivo Ates-

tado de Capacidade Técnica e outras providências necessárias.
São Paulo, 07 de dezembro de 2021.

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

 SUPERVISÃO DE FINANÇAS
Assunto: RETIRRATIFICAÇÃO DO DESPACHO REFEREN-

TE A RETOMADA DOS SERVIÇOS SUSPENSOS DO TERMO 
DE CONTRATO Nº 14/SUB-PJ/2020 - PUBLICADO NO DOC 
EM 10/12/2021 - PAG. 13

6051.2020/0000184-1- No uso das atribuições que me 
foram conferidas pela legislação em vigor, RETIRRATIFICO a 
DATA DE RETOMADA DOS SERVIÇOS suspensos do Termo de 
Contrato Nº 14/SUB-PJ/2020, publicado no DOC de 10/12/2021 
- Pág, 13, mencionado no (ítem 1) do Despacho Autorizatório 
sob SEI ( 056064924 ); onde se lê: RETOMADA DOS SERVIÇOS 
suspensos através do Termo de Aditamento nº 06/SUB-PJ/2021 
(SEI 040500491), a partir de 08/12/2021; leia-se: RETOMADA 
DOS SERVIÇOS suspensos através do Termo de Aditamento nº 
06/SUB-PJ/2021 (SEI 040500491), a partir de 09/12/2021;

II - Fica RATIFICADO o aludido despacho em suas demais 
disposições;

 SANTANA/TUCURUVI
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SEI 6052.2021/0003911-0

INTERESSADO: CASA DE CARIDADE FILHOS 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

ASSUNTO: TERMO DE COOPERAÇÃO
I - No uso de minhas atribuições legais, em conformidade 

ao disposto no Decreto 57.583/2017 e à vista dos elementos 
coligidos no presente, em especial, as manifestações da Super-
visão Técnica de Limpeza Pública - SLP e da Assessoria Jurídica, 
respectivamente, que adoto como razões de decidir, INDEFIRO o 
pedido de TERMO DE COOPERAÇÃO do espaço público: Praça 
na Rua Pedro Cacunda esquina com a Rua Sargento Mor Rama-
lho, até a Rua Pedro Cacunda (na parte superior), uma vez que 
a praça solicitada encontra-se adotada pela Empreendimento 
I9 Belaurus LDTA através do SEI 6052.2019/0001737-7 com 
publicação no DOC em 06/08/2019.

 ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA/2021 
DO CADES REGIONAL DE SANTANA/TUCURUVI/
MANDAQUI, REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 
2021.

Lista dos presentes:
Presidente
Subprefeito Dário José Barreto – Subprefeitura de Santana/

Tucuruvi
Presidente Adjunto
Chefe de Gabinete – Fernando Martins Salles
Secretária
Bruna dos Santos Galvão – Subprefeitura de Santana/

Tucuruvi
Conselheiros Titulares
Elpídio Ulian Junior
Daniel Teddy Espinoza Garcia
Beatriz Wundrack de Arruda
Conselheiros Suplentes
Luíza Góis Magalhães
Conselheiros Representantes do Governo
Jair A. D. Zanelato – Subprefeitura de Santana/Tucuruvi
Participantes
Rodrigo Castanho – Secretaria de infraestrutura e Meio 

Ambiente do Governo SP
Vera Águeda – moradora do Jardim São Paulo – Mirante 

de Santana
ATA: No dia 27 de julhode 2021 às 17h15min o presidente 

Dáriodá início da reunião. Solicita que seja apresentado o 
primeiro item da pauta, aprovação da ATA da reunião anterior. 
Todos os presentes receberam e leram antecipadamente o envio 
da proposta da ATA da 4ª Reunião. O presidente Dário coloca a 
aprovação da ATA em votação, todos os presentes aprovaram a 
ATA da 4ª Reunião do ano de 2021 do CADES STM. Em seguida 
pede que siga para o próximo item, 2, que trata da escolha dos 
representantes dos Conselheiros segundo o Regimento Interno 
do CADES ST, para a função de coordenador adjunto e 2º secre-
tário. Jair explica que a função de coordenador já está ligada a 
função de representante da Subprefeitura, a qual exerce, e que 
a função de 1ª secretária, exercida pela Bruna, sendo portanto 
necessário que entre os conselheiros eleitos e atuantes sejam 
escolhidas as demais funções. Após dúvidas e reflexões, são 
sugeridos e aceitos os nomes para coordenadora adjuntao 
da conselheira Luizae para 2º SecretáriaBeatriz. O presidente 
Dário agradece a disponibilidade das conselheiras nas funções. 
Segui a reunião com os informes do grupo de trabalho. Jair 
apresenta que há continuidade do trabalho em andamento 
com Rodrigo do setor da Biosfera do Cinturão Verde, da SMA 
do Governo de SP. Rodrigo ressalta as ações e abrangência do 
trabalho. Destaca a importância do trabalho conjunto com a 
Subprefeitura na busca de projeto e ações de restauração do 
meio ambiente. Entramos na década de restauração da ONU, 
havendo necessidade de entrar na parte técnica, respeitando 
a autonomia dos órgãos, principalmente um programa de ar-
borização intenso para religar a área da serra dos parques até 
a várzea do Rio Tietê, analisando a produção de mudas nativas 
da mata Atlântica, melhores indicadas para área de calçadas. 
Jair complementa que muitos problemas que o parque do Horto 
enfrenta, também há nas áreas urbanas, como o assoreamento 
dos córregos, assim como os lagos do Horto. Precisando rever-
ter o processo de erosão e a tipologia de ocupação em processo 
de consolidação dos bairros, que precisam urgente de plantio 
de árvores nos espaços urbanos e mata ciliar nos córregos. 
Destaca a importância do plantio de mudas adultas ou de maior 
porte, frente aos desafios de se plantar em áreas habitadas 
sujeitas a vandalismo, ações do vento e tempestades. Rodrigo 
informa que há produção de mudas nativas pelos órgãos do 
Governo do Estado, mas que um projeto de grande escala vai 
precisar que se amplie o fornecimento de mudas, podendo até 
projetar expansões dos viveiros existentes, mas que precisam 
de investimentos. Existe já um projeto, visando um programa 
para além do cultivo gerar benefícios sociais, com inserção de 
cursos e formação, atendendo a população mais carente. Lem-
brou que os lagos do Horto estão muito assoreados e que obras 
seriam muito bem-vindas para que possam cumprir ainda um 
papel adicional de reservatório de controle de cheias na bacia 
hidrográfica. Jair lembra a importância também dos jardins 
de chuva que podem corroborar. Rodrigo destaca a poluição 
difusa que agrava o assoreamento no qual os jardins de chuva 
podem ajudar. Jair resume que um trabalho que elenque todas 
as variáveis e apresente um planejamento na escala das bacias 
hidrográficas. O presidente Dário ressalta a importância de uma 
ação conjunta de todos os órgãos na elaboração das ações, 

A empresa TRIO SERVICOS OFTALMOLOGICOS SS CNPJ 
9042507000182 teve sua licença deferida.

6050.2021/0016527-1 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa TRIO SERVICOS OFTALMOLOGICOS SS CNPJ 

9042507000182 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016528-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TRIO SERVICOS OFTALMOLOGICOS SS CNPJ 

9042507000182 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016530-1 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BARBEARIA GENERAL E IRELI  CNPJ 

30984745000284 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016531-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BARBEARIA GENERAL E IRELI  CNPJ 

30984745000284 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016532-8 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BARBEARIA GENERAL E IRELI  CNPJ 

30984745000284 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016533-6 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BARBEARIA GENERAL E IRELI  CNPJ 

30984745000284 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016534-4 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa INTEGRAREVIDA SERVICOS EM SAUDE LTDA 

CNPJ 3872501000156 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016535-2 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa INTEGRAREVIDA SERVICOS EM SAUDE LTDA 

CNPJ 3872501000156 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016536-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa INTEGRAREVIDA SERVICOS EM SAUDE LTDA 

CNPJ 3872501000156 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016537-9 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa INTEGRAREVIDA SERVICOS EM SAUDE LTDA 

CNPJ 3872501000156 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016480-1 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa GRUPO DE MODA SOMA SA CNPJ 

10285590026409 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016481-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa GRUPO DE MODA SOMA SA CNPJ 

10285590026409 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016482-8 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa GRUPO DE MODA SOMA SA CNPJ 

10285590026409 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016483-6 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa INBRANDS S.A CNPJ 9054385016300 teve sua 

licença deferida.
6050.2021/0016488-7 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ASSOCIACAO TODAS AS LETRAS CNPJ 

43886006000110 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016489-5 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ASSOCIACAO TODAS AS LETRAS CNPJ 

43886006000110 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016490-9 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ASSOCIACAO TODAS AS LETRAS CNPJ 

43886006000110 teve sua licença deferida.

 PIRITUBA/JARAGUÁ
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SEI 6051.2021/0002391-0 - Comunicações Adminis-
trativas: Ofício

Despacho deferido
Interessados: ESCOLA DE NATAÇÃO AGUA VIDA SS LTDA
I - ?Considerando tudo o que foi processado, especialmente 

a manifestação da CPDU (056026836) e o Parecer da Assessoria 
Jurídica (), as quais adoto como razões de decisão, no exercício 
das atribuições a mim conferidas pela legislação, DEFIRO o 
pedido de cancelamento do Auto de Multa nº 01-193.416-6 da 
empresa Escola de Natação Agua Vida SS Ltda por se tratar de 
clínica de fisioterapia (saúde) atividade autorizada nos termos 
do Decreto nº 64.881/2020.

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 1026
SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ
ENDERECO: RUA LUIZ CARNEIRO, 193
A vista do contido no 6051.2021/0003467-9 - ZEQUIEL DE 

JESUS PEREIRA CORREA 04621398326 - DEFIRO A PORTARIA 
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços 
nos termos Decreto nº 58.831/2019..6051.2021/0003474-
1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o 
Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa CARDIN COMUNICACAO E MARKETING LTDA 

CNPJ 44536445000166 teve sua licença deferida.
6051.2021/0003475-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CARDIN COMUNICACAO E MARKETING LTDA 

CNPJ 44536445000166 teve sua licença deferida.
6051.2021/0003476-8 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CARDIN COMUNICACAO E MARKETING LTDA 

CNPJ 44536445000166 teve sua licença deferida.
6051.2021/0003477-6 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CARDIN COMUNICACAO E MARKETING LTDA 

CNPJ 44536445000166 teve sua licença deferida.
PROCESSO: 6051.2021/0003432-6
INTERESSADO: IVIX CONSTRUTORA EIRELI
ASSUNTO: EMISSÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA

- EDMAURA ALMEIDA BARBOSA - DEFIRO A PORTARIA DE 
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos 
termos Decreto nº 58.831/2019..6050.2021/0016497-6 - 
Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o 
Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa E.N.S. CENTRO EDUCACIONAL LTDA CNPJ 

44513047000124 teve sua licença deferida.
SEI 6050.2021/0015834-8 
Interessados: HAROLDO PORTELLA 
DESPACHO
I - No uso das atribuições que me foram conferidas pela 

Lei nº 13.399/02 tendo em vista a informação da Unidade de 
Autos de Infração, contidas no SEI 6050. 2021 / 0015834-8, 
para o imóvel na Rua Mateus Grou nº 82, contribuinte nº 
015.012.0004-6 que não constam Multa(s) até a esta data 
presente - DEFIRO a emissão da Certidão.

II - Publique-se, após, à Unidade Técnica para providencias.
6050.2021/0016499-2 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESEN-

VOLVIMENTO DA MEDICINA CNPJ 61699567008258 teve sua 
licença deferida.

6050.2021/0016500-0 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESEN-

VOLVIMENTO DA MEDICINA CNPJ 61699567008258 teve sua 
licença deferida.

6050.2021/0016501-8 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa  ED ITORA PANEL INHA LTDA. CNPJ 

69216778000210 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016505-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA. 

CNPJ 7984267018238 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016506-9 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa KAMPU CROSSFIT ACADEMIA LTDA CNPJ 

22645936000102 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016507-7 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa KAMPU CROSSFIT ACADEMIA LTDA CNPJ 

22645936000102 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016508-5 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa KAMPU CROSSFIT ACADEMIA LTDA CNPJ 

22645936000102 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016509-3 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa KAMPU CROSSFIT ACADEMIA LTDA CNPJ 

22645936000102 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016511-5 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TAIL TARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO 

LTDA. CNPJ 17163594000154 teve sua licença deferida.
6050.2021/0016514-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PROGECO PROJETOS, GERENCIAMENTOS E 

CONSTRUCOES LTDA CNPJ 8290999000162 teve sua licença 
deferida.

6050.2021/0016515-8 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa PROGECO PROJETOS, GERENCIAMENTOS E 

CONSTRUCOES LTDA CNPJ 8290999000162 teve sua licença 
deferida.

6050.2021/0016516-6 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa PROGECO PROJETOS, GERENCIAMENTOS E 

CONSTRUCOES LTDA CNPJ 8290999000162 teve sua licença 
deferida.

6050.2021/0016517-4 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa PROGECO PROJETOS, GERENCIAMENTOS E 

CONSTRUCOES LTDA CNPJ 8290999000162 teve sua licença 
deferida.

6050.2021/0016518-2 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa PROGECO PROJETOS, GERENCIAMENTOS E 

CONSTRUCOES LTDA CNPJ 8290999000162 teve sua licença 
deferida.

6050.2021/0016519-0 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa PROGECO PROJETOS, GERENCIAMENTOS E 

CONSTRUCOES LTDA CNPJ 8290999000162 teve sua licença 
deferida.

6060.2019/0003470-4 - SISACOE: Auto de Licenca de 
Funcionamento

Despacho deferido
DESPACHO: Prazo concedido de 30dias
6050.2021/0016520-4 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BURIQUI COSTA NATIVA EMPREENDIMENTOS 

E PARTICIPACOES S.A. CNPJ 8652308000123 teve sua licença 
deferida.

6050.2021/0016521-2 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa BURIQUI COSTA NATIVA EMPREENDIMENTOS 

E PARTICIPACOES S.A. CNPJ 8652308000123 teve sua licença 
deferida.

6050.2021/0016522-0 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa BURIQUI COSTA NATIVA EMPREENDIMENTOS 

E PARTICIPACOES S.A. CNPJ 8652308000123 teve sua licença 
deferida.

6050.2021/0016523-9 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa BURIQUI COSTA NATIVA EMPREENDIMENTOS 

E PARTICIPACOES S.A. CNPJ 8652308000123 teve sua licença 
deferida.

6050.2021/0016524-7 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa BURIQUI COSTA NATIVA EMPREENDIMENTOS 

E PARTICIPACOES S.A. CNPJ 8652308000123 teve sua licença 
deferida.

6050.2021/0016526-3 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO

lenovo
Realce

lenovo
Realce


