10 – São Paulo, 67 (134)
A empresa ProWeb Provedor de Dados e Tecnologia LTDA
CNPJ 47112540000120 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009604-5 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CARLOS EDUARDO MONTEIRO Consultoria em
Tecnologia da Informacao LTDA CNPJ 47124945000189 teve
sua licença deferida.
6056.2022/0009605-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ProWeb Provedor de Dados e Tecnologia LTDA
CNPJ 47112540000120 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009606-1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CARLOS EDUARDO MONTEIRO Consultoria em
Tecnologia da Informacao LTDA CNPJ 47124945000189 teve
sua licença deferida.
6056.2022/0009608-8 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ProWeb Provedor de Dados e Tecnologia LTDA
CNPJ 47112540000120 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009609-6 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa VALENTINA DECOR FLORES LTDA CNPJ
31602685000170 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009610-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa VALENTINA DECOR FLORES LTDA CNPJ
31602685000170 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009612-6 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa Luciana Ferraz Ferreira Psicologia LTDA CNPJ
47095299000179 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009613-4 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa Elementos Tecnologia da Informacao LTDA CNPJ
47111089000127 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009614-2 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa Elementos Tecnologia da Informacao LTDA CNPJ
47111089000127 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009615-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa Elementos Tecnologia da Informacao LTDA CNPJ
47111089000127 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009616-9 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa INSTITUTO INSPIRANDO AMOR CNPJ
6128226000310 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009617-7 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DANIELA M. B. STIVANIN SERVICOS ODONTOLOGICOS CNPJ 9409150000128 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009618-5 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DANIELA M. B. STIVANIN SERVICOS ODONTOLOGICOS CNPJ 9409150000128 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009619-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DANIELA M. B. STIVANIN SERVICOS ODONTOLOGICOS CNPJ 9409150000128 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009621-5 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A e m p r e s a L E G I AO DA B OA VO N TA D E C N P J
33915604039242 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009622-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A e m p r e s a L E G I AO DA B OA VO N TA D E C N P J
33915604039242 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009623-1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A e m p r e s a L E G I AO DA B OA VO N TA D E C N P J
33915604039242 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009624-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A e m p r e s a L E G I AO DA B OA VO N TA D E C N P J
33915604039242 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009625-8 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DAKI CD BARUERI LTDA. CNPJ 45027395005466
teve sua licença deferida.
6056.2022/0009626-6 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DAKI CD BARUERI LTDA. CNPJ 45027395005466
teve sua licença deferida.
6056.2022/0009627-4 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DAKI CD BARUERI LTDA. CNPJ 45027395005466
teve sua licença deferida.
6056.2022/0009628-2 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DAKI CD BARUERI LTDA. CNPJ 45027395005466
teve sua licença deferida.
6056.2022/0009629-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DAKI CD BARUERI LTDA. CNPJ 45027395005466
teve sua licença deferida.
6056.2022/0009633-9 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LUCKY SERVICOS LOGISTICOS E WEB LTDA
CNPJ 47024901000187 teve sua licença deferida.
6033.2022/0001993-2 -Desinterdição
Despacho Indeferido
Interessado: SO FHILLE COM.MOTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME
Local: Rua dos Gusmões nº 589
DESPACHO: À vista das informações retro da Supervisão
Técnica de Fiscalização sob SEI 067210716, INDEFIRO o presente pedido, nos termos do Artigo 59 da Lei nº 16.642/2017.
Engº Ednaldo Soares Alexandre
Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano
SUB-SÉ - CPDU-GAB.
6056.2022/0009635-5 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO

Diário Oficial da Cidade de São Paulo
A empresa Juliana de Jesus Cunha Chiose Sociedade Individual de Advocacia CNPJ 47109410000139 teve sua licença
deferida.
6056.2022/0009636-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RESTAURANTE IPIRANGA GRILL EIRELI CNPJ
34322415000101 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009637-1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RESTAURANTE IPIRANGA GRILL EIRELI CNPJ
34322415000101 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009638-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa Marcus I N Plech LTDA CNPJ 47074188000186
teve sua licença deferida.
6056.2022/0009639-8 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa Marcus I N Plech LTDA CNPJ 47074188000186
teve sua licença deferida.
6056.2022/0009640-1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa Marcus I N Plech LTDA CNPJ 47074188000186
teve sua licença deferida.
6056.2022/0009641-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa STUDIO KS SALAO DE BELEZA LTDA CNPJ
47192732000194 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009552-9 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa EPSOLUTIONS CONSTRUCOES LTDA CNPJ
60048600000151 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009553-7 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa SEU CUBAS BAR E RESTAURANTE LTDA CNPJ
45543407000101 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009554-5 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa SEU CUBAS BAR E RESTAURANTE LTDA CNPJ
45543407000101 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009555-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa EPSOLUTIONS CONSTRUCOES LTDA CNPJ
60048600000151 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009556-1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa SEU CUBAS BAR E RESTAURANTE LTDA CNPJ
45543407000101 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009557-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa EPSOLUTIONS CONSTRUCOES LTDA CNPJ
60048600000151 teve sua licença deferida.
A vista do contido no 6056.2022/0009565-0 - SILVIA DE
MEIRA BAR E RESTAURANTE - 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..6056.2022/0009559-6 - Auto de Licença de
Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A e m p r e s a D I F E R E N C I A L A R A B E LT D A C N P J
28654270000135 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009560-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A e m p r e s a D I F E R E N C I A L A R A B E LT D A C N P J
28654270000135 teve sua licença deferida.
6056.2022/0009561-8 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A e m p r e s a D I F E R E N C I A L A R A B E LT D A C N P J
28654270000135 teve sua licença deferida.

CAPELA DO SOCORRO
GABINETE DO SUBPREFEITO
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo: 6057.2022/0001962-3
Assunto: Dispensa de Licitação
I- À vista dos elementos contidos no presente e, no exercício da atribuição que me confere a Lei Municipal n.º 13.399/02,
Artigo 9º, § XX, AUTORIZO, com fundamento na Lei Federal n.º
8.666/1993 e Decreto Municipal n.º 44.279/2003, a contratação
da empresa TOMAZ ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, C.N.P.J. nº
31.661.396/0001-41, para a Contratação de empresa especializada em engenharia para adequação de Vielas local: Rua Zendavesta, ao lado do número 215 – Jd. Vista Alegre - São Paulo
- SP., perfazendo um total de R$ 32.710,40 (Trinta e dois mil e
setecentos e dez reais e quarenta centavos), conforme Nota de
Reserva 42.345/2022 documento SEI 066464656 .
II- AUTORIZO a Supervisão de Finanças a emissão da nota
de empenho, onerando a dotação 59.10.15.451.3022.1.170.4
4.90.39.00, do orçamento vigente e futuros cancelamentos de
saldos se houver.
III - Publique-se.

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
DESPACHOS: LISTA 1185
SUBPREFEITURA DA CAPELA DO SOCORRO
ENDERECO: RUA CASSIANO DOS SANTOS, 499
A vista do contido no 6057.2022/0002376-0 - SHEILA
SILVA ROSANSKI - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019..A vista do contido no 6057.2022/0002375-2 CLAUDINEI DA COSTA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019..São Paulo,14 de Julho de 2022
DESPACHO DEFERIDO
SEI-6057-2022/0001773-6
Com fundamento nas Leis 10.365/87 e 10.919/90 e Decretos 26.535/88 e 29.586/91 e no laudo da Unidade de Áreas
Verdes 067079246,DEFIRO o pedido de remoção por corte
de 02 (dois) especies arboreos sendo 02 (dois|) Sibipiruna ,
existente (s)em área interna particular, localizada a Rua dos
Inocentes - 506- Socorro
6057.2022/0001694-2 - Multas: cancelamento
Despacho deferido
Interessados: JOÃO CAVALCANTE NETO
DESPACHO: DEFERIDO
I - No uso das atribuições legais a mim conferidas, em vista
dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação técnica do Agente Vistor, DEFIRO o cancelamento do Auto
de Multa (A.M.) n. 18-140.409-5, formulado no recurso, por
terem sido atendidas as exigências da legislação.
II - Publique-se;
III - À UNAI para o que couber.

6057.2022/0002391-4 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MUNDO NORDESTINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 45969101000103 teve sua licença deferida.
São Paulo, 14 de Julho de 2022
DESPACHO DEFERIDO
SEI- 6057-2022/0002006-0
Com fundamento nas Leis 10.365/87 e 10.919/90 e Decretos 26.535/88 e 29.586/91 e no laudo da Unidade de Áreas
Verdes 067074626 ,DEFIRO o pedido de remoção por corte de
01 (dois) especies arboreos sendo 01 (um|) Mangueira, existente (s)em área interna particular, localizada aRua Edson Alves
de Oliveira 96
São Paulo, 14 de Julho de 2022
DESPACHO DEFERIDO
SEI-6057-2022/0002026-5
Com fundamento nas Leis 10.365/87 e 10.919/90 e Decretos 26.535/88 e 29.586/91 e no laudo da Unidade de Áreas
Verdes 067074335,DEFIRO o pedido de remoção por corte de
02 (dois) especies arboreos sendo 02 (dois|) Sibipiruna existente
(s)em área interna particular, localizada a Av do Rio Bonito,
1699 - Socorro
São Paulo,14 de Julho de 2022
DESPACHO DEFERIDO
SEI-6057-2022/0001744-2
Com fundamento nas Leis 10.365/87 e 10.919/90 e Decretos 26.535/88 e 29.586/91 e no laudo da Unidade de Áreas
Verdes 067078961 ,DEFIRO o pedido de remoção por corte
de 01 (dois) especies arboreos sendo 01 (um|) Pinus Elliottis,
existente (s)em área interna particular, localizada a Rua Valter
Pereira Correia 187 Jd Clipper
6057.2022/0002398-1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa FOGOSUL PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA
CNPJ 59505149000175 teve sua licença deferida.

VILA MARIA/VILA GUILHERME
GABINETE DO SUBPREFEITO
SIGRC28.822.269 – JOSIANE IRIS NASCIMENTO –
DEFERIDO o pedido de remoção/corte de 01 (uma) árvore
da espécie Ingazeiro, localizada no passeio público da Rua
Tanquara Branca, 78– Carandiru, conforme artigo 11, inciso II e
III da Lei 10.365/87.
SIGRC 28.819.645 – MARIA TEREZINHA DIAS ALMEIDA – DEFERIDO o pedido de poda de direção em relação ao
telhados, tirar galhos que pendem sobre telhados de 03 (três)
árvores da espécie Abacateiro, localizadas no talude escadão
da Rua Esmeraldino Cavalcanti Torres, 160 – Vila Isolina Mazzei,
conforme artigo 11, inciso II da Lei 10.365/87.
SIGRC 28.817.571 – SUB-MG – DEFERIDO o pedido
de poda de levantamento, poda de limpeza, retirar pragas das
bifurcações, afastar dos telhados das residências opostas de
02 (duas) árvores da espécie Pau Ferro, localizadas no passeio
público da Rua Filipe de Lorenzo, 41 – Vila Isolina Mazzei, conforme artigo 11, inciso II da Lei 10.365/87.
SIGRC 28.818.140 – SUB-MG – DEFERIDO o pedido de
poda de levantamento, poda de limpeza e liberar fios de 02
(duas) árvores da espécie Ficus, localizadas no passeio público
da Rua do Imperador, 431 (1) - 439 – Vila Paiva, conforme artigo 11, inciso II da Lei 10.365/87.
SIGRC 28.816.231 – EDILENE DE CASSIA ROQUE PONTES – DEFERIDO o pedido de poda de levantamento, poda de
limpeza e liberar fios de 01 (uma) árvore da espécie Amoreira,
localizada no passeio público da Rua Regina Cecilia, 95 – Vila
Medeiros, conforme artigo 11, inciso II da Lei 10.365/87.
SIGRC 28.808.362 – ALESSANDRO LE PERA DIEGUES
– DEFERIDO o pedido de poda de levantamento, poda de limpeza, afastar dos fios e telhado de 03 (três) árvores da espécie
Alfeneiro e de 02 (duas) árvores da espécie Dedaleiro (1) e poda
de levantamento e poda de limpeza de 01 (uma) árvore da espécie Santa Bárbara (2), localizadas no passeio público da Rua
Manuel de Almeida, 147 ao lado (1) – 156 ao lado (2) – Vila
Paiva, conforme artigo 11, inciso II da Lei 10.365/87.
SIGRC 28.803.615 – SUB-MG – DEFERIDO o pedido
de poda de poda de levantamento, poda de limpeza e afastar
da edificação de 01 (uma) árvore da espécie Pata de Vaca (1)
e de 01 (uma) árvore da espécie Sibipiruna (2), localizadas no
passeio público da Rua Ida da Silva, 162 (1) – 155 (2) – Vila
Guilherme, conforme artigo 11, inciso II da Lei 10.365/87.
SIGRC 28.795.608 – CELSO AUGUSTO SOARES – DEFERIDO o pedido de poda de levantamento, poda de limpeza
e liberar fios de 01 (uma) árvore da espécie Carambola e de 01
(uma) árvore não Identificada (1) e de 01 (uma) árvore da espécie Resedá (2), localizadas no passeio público da Rua Dr Afonso
Vergueiro, 749 (1) – 748 (2) – Vila Maria, conforme artigo 11,
inciso II da Lei 10.365/87.
SIGRC 28.787.666 – MARCUS VINICIUS TEMPERANI –
DEFERIDO o pedido de poda de equilíbrio, poda de limpeza de
01 (uma) árvore da espécie Tipuana (1), remoção/corte de 01
(uma) árvore seca (2) e poda de levantamento, poda de limpeza, liberar iluminação, retirar vassoura de bruxa, retirar folhas
secas e pragas das Plameira das demais árvores desta ilha (3),
localizadas na Praça Santo Eduardo, 210 – Vila Maria Baixa,
conforme artigo 11, inciso II da Lei 10.365/87.
SIGRC 28.783.080 – SUB-MG – DEFERIDO o pedido de
poda de levantamento e poda de limpeza de 02 (duas) árvore
da espécie Ipê de Jardim (1 - 2) e de 01 (uma) árvore da espécie
Mirindiba (3) e remoção/corte de 01 (um) toco seco (4), localizadas no passeio público da Rua Margarinos Torres, 308 – 306
ao lado (1) – 306 oposto (2) – 355 oposto (3 – 4) – Vila Maria
Baixa, conforme artigo 11, inciso II da Lei 10.365/87.

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2022-2-133
SUBPREFEITURA VILA MARIA-VILA GUILHERME
ENDERECO: RUA GENERAL MENDES, 111
2020-0.014.117-6 GEOFRAN ENGENHARIA EIRELI
INDEFERIDO
NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO ART.9 DO DECRETO N 32.329/92 POR DECURSO DE PRAZO RECURSAL DO
PEDIDO DE ALVARA DE APROVACAO CORRESPONDENTE.

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
DESPACHOS: LISTA 1185
SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME
ENDERECO: R. GENERAL MENDES N° 111
PROCESSO SEI Nº 6018.2022/0048642-3
INTERESSADO: AMA / UBS INTEGRADA VILA GUILHERME
DESPACHO:
DEFERIDO o pedido de poda de levantamento e poda de
limpeza de 01 (uma) árvore da espécie Goiabeira (A) e de 01
(uma) árvore da espécie Ipê rosa (B) e de 01 (uma) árvore da
espécie Tipuana (C), localizadas no Próprio Municipal da Rua
João Ventura Batista, 270 - Vila Guilherme, conforme artigo
II, inciso II da Lei 10.365/87. Informações Complementares:
Recomendamos a poda dos exemplares de Goiabeira, Ipê rosa
e Tipuana localizados no interior da UBS / AMA Integrada Vila
Guilherme. Com relação às árvores apontadas em relatório sob
SEI n° 066026967 temos a esclarecer: As árvores localizadas no
passeio público foram podadas recentemente, fotos sob SEI n°
067005391, dispensando novo manejo; Exemplar de goiabeira
(067005594) - caso a poda não seja suficiente para a implantação da obra, o pedido de remoção da mesma deverá ser
avaliado por SVMA dentro do processo de alvará de reforma,

terça-feira, 19 de julho de 2022
conforme Lei n° 10.365/87, Art. 7° e Decreto n° 53.889/13, Art.
2°, Item VI.
I - Publique-se
II - À CMIU/SLP, para prosseguimento.
6058.2022/0001894-0- Solicitação de Certidão de
Numeração
Despacho deferido
Interessados: Ana Lucia de Souza Tocchio Semerano
DESPACHO:
DEFERIDO o pedido de Certidão, pago os devidos emolumentos. A Certidão ficará à disposição do interessado pelo
prazo de 30 (trinta) dias.
1 - Publique-se;
2 - CADASTRO: Para emissão da Certidão;
3 - ARQUIVE-SE: Após os 30 (trinta) dias.
6058.2022/0005797-5 - Solicitação de Certidão de
Numeração
Despacho deferido
Interessados: Valdete Rufino dos Santos
DESPACHO:
DEFERIDO o pedido de Certidão, pago os devidos emolumentos. A Certidão ficará à disposição do interessado pelo
prazo de 30 (trinta) dias.
1 - Publique-se;
2 - CADASTRO: Para emissão da Certidão;
3 - ARQUIVE-SE: Após os 30 (trinta) dias.
6058.2022/0001782-0 - Solicitação de Certidão de
Demolição
Despacho deferido
Interessados: Amilcar Augusto Casado
DESPACHO:
DEFERIDO o pedido de Certidão, pago os devidos emolumentos. A Certidão ficará à disposição do interessado pelo
prazo de 30 (trinta) dias.
1 - Publique-se;
2 - CADASTRO: Para emissão da Certidão;
3 - ARQUIVE-SE: Após os 30 (trinta) dias.
6058.2022/0001767-7 - Solicitação de Certidão de
Numeração
Despacho deferido
Interessados: Luiz Antonio de Paula
DESPACHO:
DEFERIDO o pedido de Certidão, pago os devidos emolumentos. A Certidão ficará à disposição do interessado pelo
prazo de 30 (trinta) dias.
1 - Publique-se;
2 - CADASTRO: Para emissão da Certidão;
3 - ARQUIVE-SE: Após os 30 (trinta) dias.
6058.2022/0001886-0 - Solicitação de Certidão de
Numeração
Despacho deferido
Interessados: Caio Alexandre da Costa Teixeira Santos
DESPACHO:
DEFERIDO o pedido de Certidão, pago os devidos emolumentos. A Certidão ficará à disposição do interessado pelo
prazo de 30 (trinta) dias.
1 - Publique-se;
2 - CADASTRO: Para emissão da Certidão;
3 - ARQUIVE-SE: Após os 30 (trinta) dias.
6058.2022/0002019-8 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DAKI CD BARUERI LTDA. CNPJ 45027395005113
teve sua licença deferida.
6058.2022/0002000-7 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LM SERVICOS EDUCACIONAIS SAO PAULO LTDA
CNPJ 41970382000163 teve sua licença deferida.
6058.2022/0002001-5 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LM SERVICOS EDUCACIONAIS SAO PAULO LTDA
CNPJ 41970382000163 teve sua licença deferida.
6058.2022/0002002-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LM SERVICOS EDUCACIONAIS SAO PAULO LTDA
CNPJ 41970382000163 teve sua licença deferida.
6058.2022/0002003-1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LM SERVICOS EDUCACIONAIS SAO PAULO LTDA
CNPJ 41970382000163 teve sua licença deferida.
6058.2022/0002004-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LM SERVICOS EDUCACIONAIS SAO PAULO LTDA
CNPJ 41970382000163 teve sua licença deferida.
6058.2022/0002005-8 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LM SERVICOS EDUCACIONAIS SAO PAULO LTDA
CNPJ 41970382000163 teve sua licença deferida.
6058.2022/0002006-6 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LM SERVICOS EDUCACIONAIS SAO PAULO LTDA
CNPJ 41970382000163 teve sua licença deferida.
6058.2022/0002007-4 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LM SERVICOS EDUCACIONAIS SAO PAULO LTDA
CNPJ 41970382000163 teve sua licença deferida.
6058.2022/0002008-2 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LM SERVICOS EDUCACIONAIS SAO PAULO LTDA
CNPJ 41970382000163 teve sua licença deferida.
6058.2022/0002009-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LM SERVICOS EDUCACIONAIS SAO PAULO LTDA
CNPJ 41970382000163 teve sua licença deferida.
6058.2022/0002010-4 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LM SERVICOS EDUCACIONAIS SAO PAULO LTDA
CNPJ 41970382000163 teve sua licença deferida.

VILA MARIANA
GABINETE DO SUBPREFEITO
ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA VILA MARIANA
Realização virtual através da plataforma Meet, no dia 12
de abril de 2022, das 18h30 às 20h30.
Participantes:
Interlocutor (Subprefeitura da Vila Mariana): Adilson Gregorio
Coordenadora: Tatiana Pimentel
Secretária: Suzana Vilhena
Conselheiros titulares presentes (9): Márcia Nórcia, Salvador Serrato, Suzana Vilhena, Tatiana Pimentel, Denise Delfim,
Carmen Rocha, Durval Tabach, Paulo Tulim, Victor Plese.

terça-feira, 19 de julho de 2022
Conselheiros titulares ausentes (5): Lucian de Paula, Carolina Borges, Mariana Mello (justificados), Thiago Gerbara,
Cristina Gerab (sem justificativas).
Convidados Subprefeitura (2): Bruna Oliveira, assessora de
comunicação, Rejane Florência da Silva, secretária de finanças
da subprefeitura.
Munícipes presentes (4): Braz Casagrande (FIAM-FAAM),
Simone Boacnin (Associação Viva Moema), Fernanda Dennis
(Associação Anma), Gláucia Galo.
Pauta:
1- Aprovação Ata 102 (fevereiro);
2- Aprovação Ata 103 (março);
3- Apresentação final parceria escritório Modelo FIAM-FAAM (Carmen);
4- Publicação de dados no site da Subprefeitura da Vila
Mariana (Suzana e Carmen);
5- Campanha informações e prevenção da Dengue (Carmen);
6- Participação PLOA 2023 (Carmen);
7- Retorno sobre solicitações do Fórum da Pessoa com
Deficiência da Regional da Vila Mariana (Márcia);
8- Moradores de Rua, Remoções Mágicas da Paulista e
Cracolândia, Propostas da Sub e Secretarias envolvidas. Qual
o estágio atual? (Salvador Serrato) / Resposta da SMADS - presença da Sra. Egle;
9- Retorno e pendências de reuniões passadas:
- criação de ecopontos nos distritos (Ecoponto fechado na
Afonso Celso)
- estudo CET região colégios e ideia sobre uso dos carros
de multa para protocolo e mapeamento dos buracos e etc;
- solicitação de agendamento de reunião extraordinária
sobre barulho na região de moema e vila mariana: data na
segunda quinzena de janeiro
- solicitação de agendamento de reunião extraordinária
com assist social sobre moradores em sit de rua;
- revisitar plano das escolas públicas: irmãos em escolas
diferentes
- terreno ana rosa destinado ao programa de moradia
- Avaliação da acessibilidade da Casa Eliane de Gramont
para pessoas com deficiência visual e deficiência física. Centro
de Referência da Mulher.
Pauta detalhada:
A Reunião Ordinária (RO) teve início com a presença da
maioria dos conselheiros titulares.
1- Aprovação Ata R.O. 102ª de 15/02/2022;
Após a leitura da Ata pela Coordenadora, a mesma foi
aprovada por todos os Conselheiros presentes.
2- Aprovação Ata R.O. 103ª de 08/03/2022;
Após a leitura da Ata pela Coordenadora, a mesma foi
aprovada por todos os Conselheiros presentes.
3. Apresentação final parceria escritório Modelo FIAM-FAAM (Carmen);
A conselheira Carmen explicou sobre o projeto realizado
em parceria com a FIAM-FAAP e agradeceu ao Braz Casagrande, presente na reunião, pela parceria que foi muito produtiva.
A conselheira Carmen sugeriu oficiar à FIAAM/FAM para agradecer a parceria e à Secretaria das Subprefeituras para incentivar outros conselhos.
Dada a palavra a Braz Casagrande, que falou sobre as
habitações de interesse social e o quanto são debatidas na
Universidade. Além disso, Braz comentou sobre as demandas
da Subprefeitura, sobre a potencialidade de implantação de
estrutura verde e que este tema virou projeto de extensão na
Universidade. A ideia é que os alunos dêem continuidade no
levantamento dos espaços livres, como as praças que estavam
fazendo, mas incorporando na pesquisa o entendimento de
como essas áreas livres também podem estar associadas à
implantação da estrutura verde.
4. Publicação de dados no site da Subprefeitura da Vila
Mariana (Suzana e Carmen);
A conselheira Carmen explicou que o orçamento não vinha
sendo publicado desde o ano passado, como alertado pela munícipe Simone Boacnin, além de outros conteúdos importantes
como as convocações do CPM-VM para as reuniões ordinárias,
as atas dessas reuniões ordinárias entre outros dados, que
estão desatualizados desde o ano passado.
Dada palavra à Simone Boacnin, ex-conselheira do Conselho Participativo Municipal e presidente da Associação Viva
Moema, explicou que havia comunicado ao CPM-VM sobre a
não publicação dos conteúdos, fundamentais para garantir a
transparência dos dados. Conforme falou a munícipe, o conselho tem o papel de verificar e acompanhar as execuções via
publicações, que é o jeito de fazerem o controle social. A Bruna,
interlocutora da Subprefeitura, garantiu que até o final do mês,
dia 30 de abril, o site estará atualizado.
A secretária e conselheira Suzana informou que foi comunicada logo antes da reunião ordinária que os orçamentos
haviam sido atualizados.
A munícipe Simone e a conselheira Carmen verificaram
novamente ao longo da reunião e confirmaram a atualização.
A Rejane, que cuida da parte financeira e orçamentária
da Subprefeitura, falou que cobrou a equipe do financeiro das
atualizações hoje cedo e reforçou que as publicações e atualizações devem ser atualizadas no site mensalmente.
A munícipe Simone solicitou também a publicação do
detalhamento da execução orçamentária que normalmente é
publicada por algumas subprefeituras e que facilita muito o
acompanhamento e a fiscalização dos dados.
A conselheira Carmen reforçou que a deficiência na publicação dos dados vem acontecendo há tempos, têm piorado
e que não só prejudica os conselheiros para poderem exercer
o seu papel, como também a comunicação para a população
em geral, que entende equivocadamente que as reuniões não
estão acontecendo, uma vez que só aparecem informações de
2 anos atrás.
A Bruna informou que o site será atualizado e que estão
enfrentando problemas com atualização e irão verificar a falta
dos conteúdos que antes existiam.
5. Campanha informações e prevenção da Dengue (Carmen);
A conselheira Carmen informou que há uma epidemia
de dengue e que gostaria de aprovar entre os conselheiros o
engajamento na campanha de prevenção contra a dengue. A
conselheira disse que conversou com a Zoonose e realmente há
uma preocupação interna. Atualmente a Covisa faz duas ações
diferentes: o "fumacê" que causa danos ao meio ambiente e
não é efetivo e a outra ação é o porta a porta, que a equipe vai
às casas das pessoas para comunicar as ações de prevenção.
A conselheira informou que as AMAs também estão fazendo campanha sobre a dengue para engajar a comunidade.
Os conselheiros concordaram em divulgar nas redes sociais
do CPM-VM as informações oficiais da campanha da dengue
em São Paulo.
6. Participação PLOA 2023 (Carmen);
A conselheira Carmen explicou que o CPM-VM atuou,
nos últimos dois anos, fazendo uma seleção de 15 (quinze)
propostas que depois vão para votação da população geral, os
munícipes. Porém, conforme informou a conselheira, em 2021
discutimos se os conselheiros iam ou não fazer a seleção, pois
se tornou opcional. Desta forma, assim como no ano passado, a
Carmen ressaltou que devemos decidir se iremos participar ou
não da seleção e triagem.
O conselheiro Durval se disponibilizou a organizar a seleção de propostas de 2022 para o CPM-VM analisar e votar.
A conselheira Carmen informou o calendário do PLOA
2023: a segunda rodada de audiências que os munícipes podem
participar ocorrerá de 14 a 23 de maio em formato virtual. A
priorização de propostas dos Conselhos Participativos Munici-
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pais acontecerá entre os dias 2 e 24 de maio. A votação popular
acontecerá entre os dias 31 de maio e 15 de junho de 2022.
7. Retorno sobre solicitações do Fórum da Pessoa com
Deficiência da Regional da Vila Mariana (Márcia);
A conselheira Carmen informou que a conselheira Márcia
tem solicitado desde a 100ª Reunião Ordinária o apoio da Subprefeitura para o Fórum da Pessoa com Deficiência da Regional
da Vila Mariana. Conforme a conselheira Márcia comentou,
foram enviados e-mails, além de ligações e mensagens trocadas
a respeito das demandas para a realização do Fórum.
O interlocutor Adilson respondeu que a Subprefeitura já
está cuidando das demandas, porém não formalizou por e-mail ainda por falta de algumas respostas, mas irá fazê-lo em
breve, com certeza e que irá atender ao prazo solicitado de 16
de maio.
8. Moradores de Rua, Remoções Mágicas da Paulista e
Cracolândia, Propostas da Sub e Secretarias envolvidas. Qual
o estágio atual? (Salvador Serrato) / Resposta da SMADS - presença da Sra. Egle;
O conselheiro Salvador Serrato comentou que esta é uma
pauta recorrente, mas que é necessário discutirmos até encontrar medidas urgentes para melhoria da situação atual
quanto às pessoas em situação de rua e os novos pontos da
Cracolândia. O conselheiro afirmou que existiam pessoas em
situação de rua na Av. Paulista, próximo à Av. Rebouças e que
são necessárias propostas efetivas da Prefeitura voltada para a
população em vulnerabilidade.
O conselheiro Victor Plese afirmou que só com trabalho e
oportunidade poderemos melhorar a situação atual, pois é o
emprego e formação profissional que vai tirar as pessoas da
rua.
O interlocutor Adilson relembrou que a Subprefeitura não
tem o papel de abordagem de pessoas em situação de vulnerabilidade e que a Secretaria responsável é a SMADS. A
Subprefeitura hoje faz a limpeza do local e entra depois da
SMADS abordá-los e que a abordagem, feita pela Secretaria,
quem poderia falar melhor é a Sra. Egle, que mais uma vez não
conseguiu participar da reunião, pela terceira vez consecutiva.
9. Retorno e pendências de reuniões passadas:
- criação de ecopontos nos distritos (Ecoponto fechado na
Afonso Celso)
- estudo CET região colégios e ideia sobre uso dos carros de
multa para protocolo e mapeamento dos buracos e etc;
- solicitação de agendamento de reunião extraordinária
sobre barulho na região de moema e vila mariana: data na
segunda quinzena de janeiro
- solicitação de agendamento de reunião extraordinária
com assist social sobre moradores em sit de rua;
- revisitar plano das escolas públicas: irmãos em escolas
diferentes
- terreno ana rosa destinado ao programa de moradia
- Avaliação da acessibilidade da Casa Eliane de Gramont
para pessoas com deficiência visual e deficiência física. Centro
de Referência da Mulher.
O interlocutor Adilson comentou dois assuntos diferentes.
Um sobre o Ecoponto da Afonso Celso que está fechado em
obras e por isso o Adilson já acionou os responsáveis para colocarem uma placa informando o fechamento e a indicação do
Ecoponto na Saioá. O segundo ponto foi que Adilson comentou
que há um projeto para ser realizado embaixo do Viaduto 11 de
junho como um ponto de apoio para manusear os recicláveis e
também ecoponto para os munícipes em geral, mas que ainda
está em planejamento, sendo necessárias todas as articulações
ainda para a viabilização e execução.
A conselheira Denise, junto com a conselheira Carmen, vão
escrever um ofício para a CET averiguar o caso. O Adilson indicou falarmos com o Paulo Peti como responsável que irá ajudar
o conselho com as questões ligadas à engenharia de tráfego.
Ficou combinado que o Adilson vai agendar uma reunião na
subprefeitura.
A conselheira Denise informou que na Tutóia, na frente da
Santíssimo Sacramento, fizeram três ou quatro faróis em locais
indevidos, que param completamente o trânsito e foram instalados em prol de um condomínio residencial.
Itens sobre agendamentos de reuniões extraordinárias com
SMADS e PSIU: a conselheira Suzana sugeriu que as sugestões
de datas venham dos responsáveis pelas secretarias, uma vez
que os conselheiros estão com dificuldades de contar com a
presença dos responsáveis nas reuniões ordinárias. O interlocutor Adilson informou que são 10 funcionários no time do PSIU
que atua na cidade inteira, por isso é bem disputada a presença
e a agenda da equipe e que conseguiram em uma reunião de
CONSEG que a Anete fosse e e ele pode tentar novamente
convidando-a, já que é responsável pelo PSIU.
Adilson informou que o professor Gildo confirmou a participação em uma reunião com as conselheiras Carmen e Carol
para tratar do assunto Educação, para revisitar o plano das escolas públicas e que estão verificando a melhor data para todos.
Sobre o terreno na Ana Rosa que poderia ser destinado ao
programa de moradia, a conselheira Denise explicou que o terreno era da Prefeitura e trocou com o Metrô. O Metrô ficou com
o terreno e a Prefeitura trocou por um prédio no centro de São
Paulo. A Bruna informou que há um número de SEI e que o terreno foi caracterizado como subutilizado e não utilizável, mas
no Geosampa aparece que tanto o terreno do metrô quanto da
Prefeitura estão indicados como contaminados. A Secretaria do
Verde ficou de verificar se a informação do Geosampa procede,
mas é um terreno que passou a ser da Prefeitura por permuta
e há um documento de 2013 que evidencia isso. A conselheira
Denise pediu para participar de perto disso, pois está na Microbacia do Sapateiro.
Sobre o item "avaliação da acessibilidade da Casa Eliane
de Gramont para pessoas com deficiência visual e deficiência
física", conforme explicou a conselheira Marcia, entre as pessoas com deficiência, as mulheres cegas são as que sofrem mais
assédio e, por isso, a conselheira gostaria de uma avaliação de
acessibilidade com laudo da Casa Eliane de Gramont, localizado
na Vila Mariana, via Subprefeitura ou via CTA da SMPED, o que
fosse melhor, até o término da gestão do conselho atual.
O Adilson informou que vai passar essa demanda para a
Débora, responsável pela área de arquitetura na Subprefeitura.
Abertura para a fala de munícipe:
A munícipe Simone Boacnin falou sobre um problema que
tem percebido em relação aos serviços que são feitos pelas Secretarias das Subprefeituras, como tapa buraco. A concentração
das atividades todas dentro de uma secretaria é péssima, pois
acaba distanciando o controle social do cidadão com o aquilo
que está acontecendo no seu entorno e isso implica em uma dificuldade em acompanhar e fiscalizar, fazendo o controle social
que é também papel do munícipe. A munícipe Simone trouxe
também um segundo ponto sobre os ruídos das aeronaves
que decolam do aeroporto de Congonhas. Conforme explicou
a Simone, haverá um aumento de movimento em Congonhas
após a concessão (de 30 anos), quando o aeroporto será da
iniciativa privada. Com o aumento, haverá apenas 1:46 de
intervalo entre aeronaves e um aumento de 40% no número
de passageiros. Além disso, estão discutindo a possibilidade de
transformar Congonhas em um hub para voos internacionais.
Simone disse que estão crescendo as possibilidades do aeroporto aos olhos do futuro concessionário para vender bem e tudo
isso às custas do cidadão que vai pagar o preço e explicou que
todas essas mudanças irão gerar muito impacto ambiental, por
isso as associações da região estão se movimentando para falar
sobre esses investimentos às custas do entorno, de quem mora
e trabalha na região.
A munícipe Gláucia Galo se apresentou e agradeceu a sua
participação.
Encerrada a pauta, sem pedidos de palavra, a reunião foi
finalizada pela Coordenadora.

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA VILA MARIANA
Realização virtual através da plataforma Meet, no dia 10
de maio de 2022, das 18h30 às 20h30.
Participantes:
Interlocutor (Subprefeitura da Vila Mariana): Adilson Gregorio
Coordenadora: Tatiana Pimentel
Secretária: Suzana Vilhena
Conselheiros titulares presentes (9): Márcia Nórcia, Suzana
Vilhena, Cristina Gerab, Carmen Rocha, Durval Tabach, Denise
Delfim, Victor Plese, Tatiana Pimentel, Lucian de Paula.
Conselheiros titulares ausentes (4): Carolina Borges, Mariana Mello, Paulo Tulim (justificados), Thiago Gebara.
Convidados (4): Bruna Oliveira, assessora de comunicação
da Subprefeitura da Vila Mariana, Thiago Merivaldo (Copurbi
- representando PSIU), Felipe Hoffmann (SP Regula - coleta
domiciliar seletiva), Paula Aguiar (CET).
Munícipes presentes (1): Simone Boacnin (Associação Viva
Moema).
Pauta:
1- Aprovação pauta 104 RO;
2- Renúncia conselheiros Eliana Conquista e Salvador Serrato; Lista Atualizada de Conselheiros;
3- Atualização do site da Subprefeitura da Vila Mariana,
Relatório de Obras e Relatório de Finanças (Carmen);
4- Atualização sobre o Fórum da Pessoa com Deficiência da
Regional Vila Mariana (Márcia);
5- Participação PLOA 2023 (Durval);
6- Plataforma Participe+ (Suzana);
7- Implementação PLOA 21 e 22 (Suzana);
8- Demandas comunitárias. Convidados: CET, SMADS, PSIU,
Amlurb, SME;
9- Informes.
Pauta detalhada:
A Reunião Ordinária (RO) teve início com a presença da
maioria dos conselheiros titulares.
1- Aprovação pauta 104 RO;
Ata aprovada pela maioria dos Conselheiros presentes na
reunião.
2- Renúncia conselheiros Eliana Conquista e Salvador Serrato; Lista Atualizada de Conselheiros;
Conforme explicou a conselheira Carmen, os conselheiros
Eliana Conquista e Salvador Serrato apresentaram pedido de
renúncia formal por email que foi enviado à SERI (conselhoparticipativo@prefeitura.sp.gov.br), conforme procedimento informado inicialmente pelo coordenador Bruno Nabuco. Posteriormente foi solicitado o registro em ata. Dessa forma, a renúncia
consta registrada em ata que será aprovada e publicada para
providências necessárias. Não existem suplentes para serem
nomeados para as duas vagas decorrentes das renúncias.
Os conselheiros titulares são: Márcia Nórcia, Suzana Vilhena, Cristina Gerab, Carmen Rocha, Durval Tabach, Denise
Delfim, Victor Plese, Tatiana Pimentel, Carolina Borges, Mariana
Mello, Thiago Gebara, Paulo Tulim e Lucian de Paula.
3- Atualização do site da Subprefeitura da Vila Mariana,
Relatório de Obras e Relatório de Finanças (Carmen);
A conselheira Carmen informou que alinhou com a Bruna,
responsável pela comunicação da Subprefeitura, as atualizações
pendentes e necessárias no site e a restauração das informações que haviam sido retiradas (https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/subprefeituras/vila_mariana/participacao_social/index.php?p=70718). Confirmada a publicação do
orçamento mensal (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/subprefeituras/vila_mariana/execucao_orcamentaria/index.php?p=423).
4- Atualização sobre o Fórum da Pessoa com Deficiência da
Regional Vila Mariana (Márcia);
A conselheira Márcia explicou que a CCR, que opera a linha
lilás do metrô, já fez contato e que foram bastante solícitos.
Adilson informou que o Metrô já se propôs a apoiar o evento
na parte de transporte. Sobre a GCM, houve uma mudança de
território com novo capitão na área, por isso o contato será
feito com ele para atender às demandas do Fórum solicitadas
pela conselheira. Além disso, Adilson informou que a Bruna
está muito empenhada em atender às demandas solicitadas
pela Márcia.
5- Participação PLOA 2023 (Durval);
O conselheiro Durval organizou a planilha de votação
com a seleção de propostas de orçamento participativo da
nossa região, que ficará disponível na nuvem (Google Drive)
para análise e votação dos conselheiros, como feito nos dois
últimos anos. A função do CPM é selecionar 15 entre as 55 que
foram enviadas para irem para a votação popular. As 5 mais
votadas, se consideradas viáveis, são adicionadas ao PLOA
2023. Conselheiro Durval sugere critérios para priorização:
viabilidade, objetividade, pertinência (relacionado ao orçamento
da Prefeitura), localização no território e quantidade de apoios.
As propostas devem ser selecionadas pelos conselheiros até
o dia 24 de maio. Ficou agendada uma reunião extraordinária
virtual no dia 19 de maio para a discussão pelos Conselheiros e
seleção final de propostas, para serem enviadas pelo processo
SEI 6017.2021/0021429-9.
6- Plataforma Participe+ (Suzana);
A conselheira Suzana informou que enfrentou muitas dificuldades na plataforma Participe+ e que impediram a sua participação no apoio inicial das propostas. A conselheira explicou
que ao acessar, a plataforma informava cadastro incompleto,
porém ao acessar o cadastro, ele estava completo, com todas as
informações preenchidas. Ao salvar, uma mensagem informou o
bloqueio à votação por 30 dias.
7- Implementação PLOA 21 e 22 (Suzana);
A conselheira Suzana informou que a munícipe Simone
Boacnin relatou que as propostas aprovadas com viabilidade no
PLOA 21 e PLOA 22 ainda não foram implementadas e que já
estão discutindo propostas do PLOA 23. Simone pediu o apoio
do Conselho.
8- Demandas comunitárias. Convidados: CET, SMADS, PSIU,
Amlurb, SME;
PSIU (Convite - processo SEI 6059.2022/0003814-9):
Thiago Merivaldo, representando a Copurbi, informou que
o PSIU é um órgão não regionalizado, ou seja, atende toda a
cidade, sendo 4 agentes ruído diurno, 8 agentes ruído noturno,
recebimento pelo 156, polícia, ofício vereadores, ouvidorias, MP,
toda semana tem a programação em locais variados (inclusive
fim de semana). Não tem fiscais suficientes. Desde dezembro
foi incluído ruído de obra e não foi aumentado o efetivo. Não
fiscaliza residência (deve ser acionada a polícia), só fiscaliza
comércios e obras (que têm alvará). Denúncias administrativas
(156, ouvidoria) e para o COPOM (polícia) são importantes
para motivar as ações. A fiscalização funciona para MEI/EPP
com aplicação, primeiro, termo de orientação, para quem não
é, já aplica a multa. Na segunda, a multa é dobrada. Na terceira, o estabelecimento é interditado. Para reabertura tem
que comprovar que foi sanada a irregularidade. Independente
do pagamento da multa que é cobrada por dívida ativa. Em
caso de desobediência, a quarta e última ação administrativa é
convocar a polícia e fazer boletim de ocorrência.
Adilson informou que o bar Genuíno foi administrativamente fechado.
Sobre o aeroporto de Congonhas, não é feita a fiscalização
pelo PSIU (não há previsão legal e a responsável é a Infraero),
mas estudo de impacto ambiental foi solicitado ao PSIU e encaminhado à Secretaria do Verde.
Em dias de chuva não é possível fazer a medição de ruídos
pela NBR.
Amlurb (Convite - processo SEI 6059.2022/0003823-8):
Ecoponto, varrição e posturas municipais é da SELIMP,
outra secretaria, o Felipe passou o contato.
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Felipe Hoffmann é da SP Regula, que cuida de coleta domiciliar. Sobre informações de horário de coleta é possível fazer
essa campanha/mutirão.
Adilson falou que a Subprefeitura gostaria de montar uma
cooperativa.
CET (Convite - processo SEI 6059.2022/0003901-3):
Conselheira Carmen informou que solicitou a presença para
estabelecer contato diante de várias demandas de munícipes.
Conselheira Denise fez os questionamentos dos impactos do
trânsito do Colégio São Luiz e do estacionamento da IBM. Conselheira Márcia questionou sobre as rotas acessíveis.
Simone Boacnin informou demora na solicitação do 156. E
solicitou informação sobre estudo de impacto da ciclofaixa da
Indianápolis. Paula informou que demandas precisam ser protocoladas para dar entrada no processo. Sugeriu reunião pessoal.
Informou que não tem acesso aos casos e dados questionados
porque não tem informações desses casos em que não atua.
Informou que o ofício pode ser enviado pelo email do Conselho
para o email da Paula.
SMADS (Convite - processo SEI 6059.2022/0003878-5): Nenhum representante compareceu. Ofício foi remetido à Supervisão do CREAS VM, mas não houve resposta. Além disso, Adilson
informou que convidou a Sra. Egle diretamente pelo whatsapp.
SME (Convite - processo SEI 6059.2022/0003902-1): Nenhum representante compareceu. Foi informado que a Sra.
Marta Malheiros compareceria representando a DRE Ipiranga.
9- Informes.
Conselheira Denise:
1) Reunião dia 19/05/2022 com o Tiago da Secretaria
Municipal de Finanças da Prefeitura de São Paulo sobre o PLOA
2023.
2) Festa Junina Instituto Biológico. Denise solicitou que
Adilson peça a ronda da guarda civil.
Conselheira Márcia:
Informou que a Fundação Dorina Nowill reclamou de furtos
locais e solicitou informações sobre o Conseg. Adilson informou
que é o Conseg Vila Clementino/Saúde, passou as informações
de data e horário e contato do presidente.
Bruna informou sobre o projeto Governo Aberto, com oficinas gratuitas para todas as pessoas.
Encerrada a pauta, sem pedidos de palavra, a reunião foi
finalizada pela Coordenadora.
1

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA VILA MARIANA
Realização virtual através da plataforma Meet, no dia 14
de junho de 2022, das 18h30 às 20h30.
Participantes:
Interlocutor (Subprefeitura da Vila Mariana): Adilson Gregorio
Coordenadora: Tatiana Pimentel
Secretária: Suzana Vilhena
Conselheiros titulares presentes (6): Tatiana Pimentel, Suzana Vilhena, Márcia Norcia, Durval Tabach, Carmen Rocha,
Carolina Borges
Conselheiros titulares ausentes (7): Denise Delfim, Mariana
Mello, Lucian de Paula (justificados), Paulo Tulim, Thiago Gebara, Cristina Gerab, Victor Plese (sem justificativa).
Munícipes presentes (0): Pauta:
1- Aprovação Atas 104 e 105 ROs;
2- Atualização sobre o Fórum da Pessoa com Deficiência da
Regional Vila Mariana. Retorno da Subprefeitura sobre banner,
CET e GCM(Márcia);
3- Propostas selecionadas PLOA 2023 (Durval);
4- Posição e informações da Subprefeitura sobre a interdição da praça Juca Mulato (Durval);
5- Demandas comunitárias. Convidados: SMADS e SME;
6- Fundacentro (Carolina e Tatiana);
7- Ofícios e devolutivas;
8- Informes.
Pauta detalhada:
A Reunião Ordinária (RO) teve início com a presença da
maioria dos conselheiros titulares, considerando a exclusão dos
Conselheiros que faltaram por mais de três reuniões plenárias
sem justificativa, conforme item extra pauta abaixo.
1- Aprovação das Atas da 104 e 105 RO;
Atas aprovadas pelos Conselheiros presentes.
2- Atualização sobre o Fórum da Pessoa com Deficiência da
Regional Vila Mariana. Retorno da Subprefeitura sobre banner,
CET e GCM (Márcia);
O interlocutor Adilson informou que o banner já está sendo
produzido, a GCM está sendo tratada com o inspetor Fausto,
que deve retornar até semana que vem. O responsável pela CET
também ainda não retornou, mas deve retornar até semana que
vem. Segundo Adilson, a boa notícia é que a obra de sinalização
com as botoeiras já iniciou na Borges Lagoa com a Rua José de
Magalhães, projeto piloto das rotas acessíveis. A conselheira
Márcia informou que o evento será híbrido.
3- Propostas selecionadas PLOA 2023 (Durval);
Conforme aprovado na última reunião interna realizada
no dia 19/05, foram quinze as propostas selecionadas pelos
conselheiros participativos e identificadas com os seguintes
números: 850, 760, 151, 1676, 1272, 1243, 851, 1575, 756, 680,
769, 1612, 1597, 801, enviadas à Secretaria de Finanças para
votação popular pela plataforma Participe+.
4- Posição e informações da Subprefeitura sobre a interdição da praça Juca Mulato (Durval);
O conselheiro Durval informou que a praça, localizada na
Rubem Berta, é grande e pouco utilizada, chegou a ser adotada
por uma construtora que revitalizou a praça e, na pandemia,
entrou em obras e estavam fazendo um piscinão para conter
os alagamentos. Faz mais ou menos dois anos que existem
tapumes que a bloqueiam e o conselheiro gostaria de saber do
status da obra.
O Adilson informou que está a cargo da SIURB a obra,
porém não foi passada nenhuma data de término de obras e
liberação da via. O conselheiro Durval solicitou que peçam para
a SIURB o status e datas previstas para término.
5- Demandas comunitárias. Convidados: SMADS e SME;
Ambos os convidados não retornaram às mensagens de
Adilson e aos ofícios enviados e não compareceram à reunião
ordinária. Serão convidados novamente para a próxima reunião.
6- Fundacentro (Carolina e Tatiana);
O prédio é muito grande, antigo e precisa passar por reforma. Existem sugestões de moradores da região para virar área
de cultura e lazer, UBS e espaços que atendam à comunidade
local. A comunidade está envolvida e trabalhando para conseguir transformar esse espaço, que hoje está parado, em uma
área de saúde e lazer que atenda toda a região.
7- Ofícios e devolutivas;
A conselheira Carmen informou que organizou, com a
conselheira Suzana e o conselheiro Durval, os ofícios enviados
no Gooogle Drive do CPMVM. Os conselheiros solicitaram que
o Adilson passe a listagem de ofícios enviados desde 2020
retiradas do sistema.
8- Informes.
A conselheira Carmen informou que a Associação de Moradores da Vila Mariana realizará a Festa Junina no Instituto Biológico nos dias 25 e 26 de junho, sábado e domingo, das 10h
até 22h. Terão diversas atrações do bairro, shows, bem como
barracas com comida típicas e bebidas. A entrada é gratuita,
sendo solicitado um quilo de alimento para doação.
A conselheira Tatiana Pimentel agradeceu à subprefeitura
e todo o time tanto nas atividades da rua de lazer quanto na
resolução de buracos na via da comunidade Mauro.
O conselheiro Durval informou sobre a comissão eleitoral e
questionou as novidades e andamentos para o Adilson. O Adilson informou que a eleição será para mandato de 2022-2024,

