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porta, que é isso que os conselheiros querem ouvir e ver, uma 
Subprefeitura proativa, planejando os projetos, eventos e que 
não fica apenas esperando acontecer. A conselheira Mariana 
completou a fala do conselheiro, concordou e complementou 
que os conselheiros estão com a maior boa vontade querendo 
se envolver nos projetos, querendo de fato poder participar e 
que, talvez então, possa não ter um planejamento enorme, mas 
quando acontecer, podem e devem envolver o Conselho.

Luís Felipe, subprefeito da Vila Mariana, respondeu direta-
mente à conselheira Mariana dizendo que, quanto aos eventos, 
eles realmente não têm esse agendamento prévio, mas todos os 
próximos e futuros eventos serão comunicados sim ao Conselho 
e relembrou que já estão sendo comunicados os eventos, pontu-
ando o evento junto à conselheira Denise, o projeto da nascente.

A conselheira Mariana Mello, em seguida, explicou que, 
mais do que os eventos, há uma verba, um orçamento, um pro-
grama e questionou o que pode ser feito, quais serão as ações, 
onde tem demandas e como envolver mais os conselheiros?

Luís Felipe respondeu que entendeu como evento especí-
fico, mas que realmente há um orçamento, mas é direcionado 
para a zeladoria e o que tange a investimentos quanto à obra, 
ela é destinada através dos parlamentares da região para al-
guns objetos específicos. Segundo o subprefeito, não há como 
planejar, pois, no decorrer do ano, vão recebendo as consultas. 
Mas há obras, intervenções através de emendas, que estão 
acontecendo.

Além disso, Luís Felipe explicou que todo o orçamento da 
Subprefeitura é para contratação de equipe de podas de árvore, 
conservação de logradouros, galerias, é um orçamento bem 
específico e não tem orçamento para a parte de campanhas 
educativas.

A representante da Subprefeitura, Bruna, complementou a 
fala do Subprefeito e informou que a parte de campanha edu-
cativa envolve justamente o trabalho que ela faz atualmente 
de comunicação e que é possível sim trabalhar juntos, Subpre-
feitura e CPM-VM. Além disso, Bruna disse que já vem fazendo 
um calendário para redes sociais, os textos que vão para o site 
e jornais locais e que são as coisas que eles têm perna para 
fazer. O Luís Felipe, em seguida à fala da Bruna, explicou que 
não tem orçamento específico para campanhas educativas, mas 
que a Bruna tem feito com maestria e vêm desenvolvendo um 
grande trabalho de educação nas redes sociais da Subprefeitura 
e trouxe como exemplo o trabalho da hidrojato, que é referente 
à limpeza de galerias de forma mecanizada na cidade.

Após a fala dos representantes da Prefeitura, o conselheiro 
Salvador comentou que cabe também à Subprefeitura trabalhar 
o desenvolvimento com parcerias e que há grandes empresas, 
entidades de ensino, conselhos, pessoas jurídicas, que poderiam 
ser utilizadas e firmadas parcerias para patrocínio das ativida-
des e projetos. Além disso, o conselheiro Salvador constatou 
que se o Estado tem deficiência nas suas Secretarias, o Estado 
deve fomentar então o desenvolvimento local e regional, saindo 
do quadrado, afinal não adianta falar que tem orçamento limi-
tado. O conselheiro relembrou que há inclusive, incentivo fiscal 
para empresas patrocinarem os projetos e concluiu que o que 
precisa haver é vontade política.

A conselheira Suzana deu a palavra, em seguida, ao conse-
lheiro Durval, que sugeriu que a Subprefeitura apresentasse na 
próxima reunião ordinária a programação de ações e serviços 
previstos para os próximos meses, de forma que o Conselho 
Participativo possa colaborar e monitorar essas ações, conforme 
suas atribuições..

A conselheira Denise perguntou aos representantes da 
Prefeitura se os conselheiros podem, então, já que não há verba 
definida, fazer um projeto e levar para a Subprefeitura para que 
ela leve à uma secretaria.

A Bruna respondeu que sim, existe essa possibilidade se 
os conselheiros elaborarem o projeto, este projeto então seria 
direcionado à secretaria responsável, de acordo com a pauta e 
frisou que irá organizar a programação anual para nos passar, 
mas que infelizmente os conselheiros não poderão considerá-la 
como escrita na pedra, pois pode e deverá, pela sua própria 
experiência, sofrer alterações.

O conselheiro Salvador afirmou que se espanta e não se 
conforma com a passividade da Subprefeitura e da própria 
Prefeitura e Secretarias, pois existem diversas ações que a 
sociedade faz e que poderiam ser parceiras em prol da cidade 
e do cidadão. O conselheiro Salvador acrescentou que é neces-
sário sair mais do gabinete e ir para as ruas, ainda que se saiba 
que há uma carência de equipe, os conselheiros não deveriam 
ter que cutucar para ter resultados.

Luis Felipe, subprefeito, respondeu ao conselheiro Salvador 
sobre o Tapa Buraco, que hoje é feito pelas Secretarias de 
Subprefeitura, usando como exemplo, e informou que os dias 
de atendimento caíram drasticamente. Há um ano a demora 
era em torno de 120 dias, hoje se tapa em 7 dias, através dos 
canais oficiais, o canal 156. Continuou a sua fala e trouxe ou-
tros indicadores sobre a Zeladoria, principal atividade da Sub-
prefeitura: em janeiro de 2017, havia aproximadamente 9000 
pedidos pendentes (80% poda de árvore) e hoje, 2022, este 
número caiu para 120 (80% poda de árvore também). Segundo 
ele, o trabalho do subprefeito é dar velocidade aos pleitos dos 
munícipes no que tange a toda a zeladoria do bairro e cuidar 
desse estoque para que fique o menor possível, reduzindo o 
tempo médio de atendimento. Inclusive hoje, o tempo médio de 
atendimento é de 7 dias da Subprefeitura em qualquer um dos 
pleitos (podas, tapa buraco etc.).

A secretária Suzana dá a palavra à conselheira Carol Bor-
ges, que questionou sobre a finalização do Parquinho do Largo 
Mestre De Aviz e a Bruna, informou que foi finalizada a obra e 
deverão subir nas redes sociais da Subprefeitura informando.

Na sequência, a Conselheira Denise aponta a falha de 
comunicação que há entre os órgãos e secretarias e que isto 
impede a solução definitiva em muitos casos. Como exemplo, 
Denise relembra sobre um problema na Vila Mariana que foi 
denunciado por ela mesma, um grande buraco que existe por 
conta de um prédio que está em construção e jorra muito 
volume de água, a ponto de estragar todo o asfalto que já 
tinha sido consertado. Conforme ela comentou, o licenciamento 
desenfreado de prédios aumenta os problemas e o consumo do 
lençol freático. É gasto de dinheiro público arrumando buraco a 
cada três meses, e o pior, são diversos pontos na Vila Mariana 
que piora a situação.

Para encerrar o tópico, a secretária e conselheira Suzana re-
sumiu a lista de pendências por parte da Subprefeitura: o envio 
do cronograma de atividades do ano, a lista de obras/consultas 
previstas e as ações em andamento.

3. Explicações sobre a troca do Conselho Participativo para 
Conselho de Representantes

A Bruna, representante da Subprefeitura, informou que não 
mudará tanto o formato atual e que trará um representante 
para participar da próxima reunião do conselho.

O conselheiro Durval explicou que o Conselho Participativo 
Municipal há um por Subprefeitura e está em fase de extinção. 
O mandato atual dos conselheiros participativos teria sido 
encerrado no ano passado (2021), porém foi estendido por mais 
três meses, até o dia 31 de março. Agora, está nas mãos da 
Câmara Municipal de São Paulo aprovar uma lei para a criação 
do Conselho de Representantes. Na sequência, o conselheiro 
Durval fez a leitura de ofício do CPM Vila Mariana a ser encami-
nhado à Câmara Municipal solicitando esclarecimentos sobre o 
processo de criação dos Conselhos de Representantes.

Prezado Sr.
Milton Leite
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
Srs. e Sras. Vereadores e Vereadoras do Município de São 

Paulo
Ref.: Providências para a criação do Conselho de Repre-

sentantes

6059.2022/0001303-0 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa MOZES E SZTRAJTMAN MEDICOS ASSOCIADOS 

LTDA. CNPJ 2128728000129 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001304-9 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa Clinica de Psicologia e Neuropsicologia Profa. 

Dra. Michele Moreira Nunes LTDA CNPJ 43918933000175 teve 
sua licença deferida.

6059.2022/0001305-7 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa Clinica de Psicologia e Neuropsicologia Profa. 

Dra. Michele Moreira Nunes LTDA CNPJ 43918933000175 teve 
sua licença deferida.

6043.2021/0001285-0 - Multas: cancelamento
Despacho indeferido
Interessados: JOAQUIM TÁVORA EMPREEMDIMENTO 

IMOBILIÁRIO SPE (Lorrayne Barbosa de Miranda OAB/MG 
195.243; Milton Eduardo Colen OAB/SP 191.918; Julio de Car-
valho Paula Lima OAB/SP 381.331)

DESPACHO: No uso das atribuições conferidas pelo ar-
tigo 96, &ldquo;caput&rdquo;, da Lei Municipal 16.642/17, 
INDEFIRO a defesa apresentada através do processo 
6043.2021/0001285-0, diante dos motivos expostos em 
058347133, ficando MANTIDO o Auto de Multa número 10-
342.645-1.

A vista do contido no 6059.2022/0001308-1 - LANCHONE-
TE E RESTAURANTE POINT DA SABIA EIRELI - DEFIRO O TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO para Mesas, Cadeiras e Toldos nos 
termos Lei nº 12.002/1996, Decreto nº 58.832/2019 e Decreto 
nº 58.831/2019..6059.2022/0001309-0 - Auto de Licença de 
Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa ALFIERI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 

34807862000142 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001310-3 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ALFIERI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 

34807862000142 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001311-1 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ALFIERI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 

34807862000142 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001217-4 - Solicitação de Certidão de 

Multas
DESPACHO: DEFERIDO
INTERESSADO: Carenn Cristhiane Macedo Nunes Carvalho
DEFERIDO, o pedido de Certidão de Multas para o SQL 

038.044.0029-9, nos termos da Lei 14.141/06.
ARMANDO FERREIRO RODRIGUES
CHEFE DE GABINETE
SUBPREFEITURA VILA MARIANA

 ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CON-
SELHO PARTICIPATIVO DA VILA MARIANA

Realização virtual através da plataforma Meet, no dia 18 
de janeiro de 2022, das 18h30 às 20h30.

Participantes:
Interlocutor (Subprefeitura da Vila Mariana): Luis Felipe 

Miyabara
Coordenadora: Suzana Vilhena
Secretária: Suzana Vilhena
Conselheiros titulares presentes (11): Carolina Borges, 

Suzana Vilhena, Márcia Nórcia, Salvador Serrato, Denise Delfim, 
Durval Tabach, Mariana Mello, Victor Plese, Carmen Rocha, 
Lucian de Paula, Thiago Gebara.

Conselheiros titulares ausentes (3):, Tatiana Pimentel (justi-
ficada), Paulo Tulim, Cristina Gerab.

Convidados Subprefeitura (1): Bruna Oliveira, assessora de 
comunicação.

Munícipes presentes: Henos Costa
Pauta:
1. Aprovação da Ata referente à 100a Reunião Ordinária do 

Conselho Participativo da Vila Mariana
2. Programação das ações da Subprefeitura para 2022
3.Explicações sobre a troca do Conselho Participativo para 

Conselho de Representantes
4. Devolutiva sobre solicitações do CPM-VM em 2021: A 

organização dos catadores (ecopontos), a possível ocupação da 
viela sanitária, o plano para acolhimento e direcionamento dos 
moradores de rua, os resultados da atual política de assistência 
social da prefeitura com relação aos moradores de rua, as 
demandas com relação aos pets, o salário das prestadoras de 
serviços nas escolas, campanha educativa para a população, 
classificação do terreno da Ana Rosa

5. Solicitação e devolutiva do Fórum da Pessoa com Defici-
ência da Vila Mariana.

Resumo Informes:
- Aniversário de SP: Ação de Plantio (Conselheira Denise)
- Benção da pedra fundamental na Chácara Klabin (Con-

selheira Márcia)
A Reunião Ordinária (RO) teve início com a presença da 

maioria dos conselheiros titulares.
Pauta detalhada:
A Reunião Ordinária (RO) teve início com a presença da 

maioria dos conselheiros titulares.
1- Aprovação Ata R.O. 100ª de 14/12/2021;
Após a leitura da Ata pela Coordenadora, todos os Conse-

lheiros presentes aprovaram e será enviada para a publicação, 
por e-mail.

2. Programação das ações da Subprefeitura para 2022
A conselheira Suzana fez a abertura do item da Pauta e 

explicou aos interlocutores da Subprefeitura presentes que os 
conselheiros normalmente recebem a programação muito em 
cima da hora, sem prazo suficiente para engajar os munícipes 
e o próprio Conselho.

A Bruna, representante da Subprefeitura, respondeu que a 
Subprefeitura não tem programações que são tão adiantadas, 
pois trabalham muito com orçamento que chega por emenda 
parlamentar durante o ano, então é difícil de fazer a progra-
mação organizada com antecedência como todos gostaríamos, 
porém ela está organizando os eventos e vai se programar para 
avisar com mais antecedência e pedir para os outros setores 
avisarem também.

A conselheira Suzana questionou se ao menos as ações 
do mês de janeiro temos algo previsto e usou como exemplo o 
aniversário de São Paulo e o mês de saúde mental.

O Subprefeito Luís Felipe explicou que muitas ações são de 
outras secretarias, por exemplo saúde, pessoas com deficiência, 
educação, e a Subprefeitura acaba recebendo muito próximo de 
cada um deles a agenda desses eventos. O que for de agenda 
da Subprefeitura, eles irão encaminhar com a urgência como o 
caso requer.

A conselheira Suzana agradeceu a resposta e perguntou 
se algum conselheiro gostaria de falar algo sobre este item da 
pauta. A conselheira Denise informou que no próximo dia 25, às 
9h, o Sérgio do CADES e a Associação Vila Mariana (AVM) fará 
uma ação no baixo Cebolinha de plantio de mudas e convidou 
todos os presentes.

A conselheira Suzana perguntou, mais uma vez, se algum 
conselheiro tem mais algum ponto e o conselheiro Salvador 
constatou que este item da pauta é da Prefeitura, que deveria 
sim ter um planejamento de eventos pontuais na região e 
questionou se a Prefeitura só vai se mexer se alguém bater na 

2. A seguir CPDU/AA, para publicação e prosseguimento.
6059.2021/0009986-3 - Solicitação de Certidão de 

Demolição
Despacho indeferido 
Interessados: LUIZ FERNANDO SECALI  -  CPF: 

254.370.488-40 
DESPACHO: 
Em face dos elementos que instruem o presente, em espe-

cial as manifestações da Supervisão de Uso do Solo e Licencia-
mentos e Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano folhas SEI 058478264 e 058492405 , respectivamente, 
INDEFIRO o pedido de Certidão de Demolição, nos termos 
da Lei 14.141/2006, pelo não atendimento de comunique-se 
emitido dentro do prazo legal;

2. A seguir CPDU/AA, para publicação e prosseguimento.
6059.2021/0009661-9 - Solicitação de Certidão de 

Demolição
Despacho indeferido 
Interessados: AAMR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA 
DESPACHO: 
Em face dos elementos que instruem o presente, em espe-

cial as manifestações da Supervisão de Uso do Solo e Licencia-
mentos e Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano folhas SEI 058477669 e 058492206 , respectivamente, 
INDEFIRO o pedido de Certidão de Demolição, nos termos 
da Lei 14.141/2006, pelo não atendimento de comunique-se 
emitidodentro do prazo legal;

2. A seguir CPDU/AA, para publicação e prosseguimento.
6059.2022/0001328-6 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ESTETICA AMANDA ZANUTO EIRELI CNPJ 

32915580000133 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001329-4 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ESTETICA AMANDA ZANUTO EIRELI CNPJ 

32915580000133 teve sua licença deferida.
6050.2020/0006158-0 - Reconsideração de Despacho 

de Cadastro de Anúncios
Despacho deferido
Interessados: 
DESPACHO: 1. À vista das informações constantes no 

presente processo, nos termos do artigo 8º da Lei 16.899/18 e 
em especial as manifestações da Unidade Técnica, Supervisão e 
da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, 
fls. SEI 058044601, 058227896 e 058258504, respectivamente, 
DEFIRO o pedido de reconsideração de despacho de cadastro 
de anúncio, nos termos da Lei 14.223/06 e Decreto 47.950/06.

Obs: - Encerram-se as instâncias administrativas.
2. A seguir CPDU/AA para publicação e prosseguimento.
6054.2021/0000085-1 - Reconsideração de Despacho 

de Cadastro de Anúncios
Despacho indeferido
Interessados: CLINICA DERMA SPA LTDA 
DESPACHO: 
1. À vista das informações constantes no presente proces-

so, nos termos do artigo 8º da Lei 16.899/18 e em especial as 
manifestações da Unidade Técnica, Supervisão e da Coorde-
nadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, fls. SEI 
058595036, 058619679 e 058652619, respectivamente, IN-
DEFIRO o pedido de reconsideração de despacho de cadastro 
de anúncio, nos termos da Lei 14.223/06 e Decreto 47.950/06.

Obs: - Encerram-se as instâncias administrativas.
2. A seguir CPDU/AA para publicação e prosseguimento.
6059.2021/0007609-0 - Reconsideração de Despacho 

de Cadastro de Anúncios
Despacho deferido 
Interessados: 
DESPACHO: 
1. À vista das informações constantes no presente processo, 

em especial as manifestações da Unidade Técnica, Supervisão e 
da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, 
fls. SEI 058449871, 058477310 e 058492015 , respectivamente, 
DEFIRO o pedido de reconsideração de cadastro de anúncio, 
nos termos do art. 33.º da Lei 14.223/2006, regulamentada pelo 
Decreto 47.950/2006 e alterada pelo art. 8º da Lei 16.899/2018;

2. A seguir CPDU/AA para publicação e prosseguimento.
6059.2022/0001331-6 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MOZES E SZTRAJTMAN MEDICOS ASSOCIADOS 

LTDA. CNPJ 2128728000129 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001332-4 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MOZES E SZTRAJTMAN MEDICOS ASSOCIADOS 

LTDA. CNPJ 2128728000129 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001333-2 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MOZES E SZTRAJTMAN MEDICOS ASSOCIADOS 

LTDA. CNPJ 2128728000129 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001334-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MOZES E SZTRAJTMAN MEDICOS ASSOCIADOS 

LTDA. CNPJ 2128728000129 teve sua licença deferida.
6039.2019/0000824-5 - Cadastro de Anúncios
Despacho deferido
Interessados: 
DESPACHO: Defiro o pedido inicial, nos termos da Lei 

14.223/06 e Decreto 47.950/06.
6059.2022/0001038-4 - Solicitação de Certidão de 

Numeração
Despacho deferido
Interessados: WALTHER ERWIN SCHREINER 
DESPACHO: Deferido o pedido de Certidão de Numera-

ção nos termos do Decreto 51.714, artigo 47. Contribuinte 
047.259.0034-6.

6059.2022/0001338-3 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa MED TRANS MEDICINA DO TRANSITO S/S LTDA 

CNPJ 2543644000151 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001337-5 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MED TRANS MEDICINA DO TRANSITO S/S LTDA 

CNPJ 2543644000151 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001246-8 - Solicitação de Certidão de 

Multas
DESPACHO: DEFERIDO
INTERESSADO: Carenn Cristhiane Macedo Nunes Carvalho
DEFERIDO, o pedido de Certidão de Multas para o SQL 

038.044.0027-2, nos termos da Lei 14.141/06.
ARMANDO FERREIRO RODRIGUES
CHEFE DE GABINETE
SUBPREFEITURA VILA MARIANA
6059.2022/0001302-2 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MOZES E SZTRAJTMAN MEDICOS ASSOCIADOS 

LTDA. CNPJ 2128728000129 teve sua licença deferida.

 PORTARIA Nº 009/SUB-MG/GAB/2022
ROBERTO DE GODOI CARNEIRO, Subprefeito de Vila 

Maria / Vila Guilherme, no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei nº 13.399/02, e Portaria Intersecretarial 
nº 006/02-SMSP/SGM/SGP;

CONSIDERANDO, o cumprimento dos dispositivos do 
Decreto Municipal 52.295/14, alterado pelos Decretos de 
54.080/13 e 55.012/14, atinente ao acompanhamento da 
regularidade fiscal e econômico financeira dos órgãos do 
Municipio de São Paulo,o disposto na Portaria SF n º 330 de 
26 de Novembro de 2021, respectivas alterações, publicada no 
DOC de que dispõe sobre o processo eletrônico de autuação 
dos processos e as respectivas migrações dos processos físicos 
mediantes digitalização,

RESOLVE:
I) OUTORGAR poderes específicos aos servidores abaixo 

relacionados, para a consulta e inserção de dados nos sistemas 
Federal, Estadual e Municipal.
- SILVANA AUGUSTO ALHO - Titular RF 603.750.0
- DAIANE LOURENÇO DE SOUZA - Suplente RF 830.066.6

II) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se todas as disposições em contrário.

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 1074
SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME
ENDERECO: R. GENERAL MENDES N° 111
A vista do contido no 6058.2022/0000352-8 - TALLITA 

BATISTA OLIVEIRA MONTEIRO 41047279894 - DEFIRO A POR-
TARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços 
nos termos Decreto nº 58.831/2019..6058.2022/0000351-0 
- Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o 
Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa DIEU CLINICA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ 

44907662000115 teve sua licença deferida.

 VILA MARIANA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2022-2-031

SUBPREFEITURA VILA MARIANA
ENDERECO: RUA JOSE DE MAGALHAES, N 500
2014-0.163.832-1 CRISTINA YUMI YAMANAKA MI-

NETA
INDEFERIDO
INDEFERIDO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 59 

DA LEI 16.642/17 NAO ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE NO 
PRAZO CONCEDIDO.

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 1074
SUBPREFEITURA VILA MARIANA
ENDERECO: RUA JOSÉ DE MAGALHÃES, 500
6059.2022/0001312-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ROZEMBERG MEDICAL SERVICES LTDA CNPJ 

44659187000105 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001313-8 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ROZEMBERG MEDICAL SERVICES LTDA CNPJ 

44659187000105 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001314-6 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LA YUNTA EMPANADAS E LANCHES LTDA CNPJ 

43068720000100 teve sua licença deferida.
6059.2022/0001315-4 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LA YUNTA EMPANADAS E LANCHES LTDA CNPJ 

43068720000100 teve sua licença deferida.
A vista do contido no 6059.2022/0001324-3 - ALESSAN-

DRO DE ALBUQUERQUE - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZA-
ÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto 
nº 58.831/2019..A vista do contido no 6059.2022/0001326-
0 - MARIA BELANIA ALVES LIMA - DEFIRO A PORTARIA 
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços 
nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do contido no 
6059.2022/0001323-5 - FRANCISCO BATISTA ABRANTES - DE-
FIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação 
de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do 
contido no 6059.2022/0001321-9 - FELIPE TAVEIRA DE ANDRA-
DE - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e 
Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A 
vista do contido no 6059.2022/0001318-9 - JOSE HILDO 
LIMA MONTEIRO - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO 
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto 
nº 58.831/2019..A vista do contido no 6059.2022/0001319-
7 - MILTON PEREIRA GOMES DOCES E SALGADOS - DEFIRO 
A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de 
Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do contido 
no 6059.2022/0001317-0 - THAIS DA SILVA SOARES - DEFIRO A 
PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Ser-
viços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do contido no 
6059.2022/0001316-2 - ISABELLA MARQUES MENDES - DEFIRO 
A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de 
Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do contido 
no 6059.2022/0001327-8 - NELSON PAULO DOS SANTOS - DE-
FIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação 
de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do 
contido no 6059.2022/0001322-7 - JONAS RODRIGUES DA 
COSTA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio 
e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A 
vista do contido no 6059.2022/0001325-1 - JONAS RODRI-
GUES DA COSTA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO 
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto 
nº 58.831/2019..A vista do contido no 6059.2022/0001320-0 
- MARLENE DA SILVA SANTOS - DEFIRO A PORTARIA DE AU-
TORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos termos 
Decreto nº 58.831/2019..6044.2022/0000427-7 - Solicitação 
de Certidão de Demolição

Despacho deferido 
Interessados: PATRÍCIA SAYURI OGASAWARA TOZAKI.
DESPACHO: Em face dos elementos que instruem o pre-

sente, em especial as manifestações da Unidade Técnica, Su-
pervisão e Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano folhas SEI 058098591, 058234993 e 058257272, res-
pectivamente, DEFIRO o pedido de Certidão de Demolição, nos 
termos da Lei 14.141/2006;

2. A seguir CPDU/AA, para publicação e prosseguimento.
6059.2021/0010023-3 - Solicitação de Certidão de 

Demolição
Despacho deferido 
Interessados: AAMR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA 
DESPACHO: Em face dos elementos que instruem o pre-

sente, em especial as manifestações da Unidade Técnica, Su-
pervisão e Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano folhas SEI 058042486, 058229698 e 058256919 , 
respectivamente, DEFIRO o pedido de Certidão de Demolição, 
nos termos da Lei 14.141/2006;


