sexta-feira, 29 de abril de 2022
A empresa E. SAKAI - ODONTOLOGIA E TREINAMENTO
CNPJ 13344236000197 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003828-9 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CLINICA ODONTOLOGICA AMANDA GIARETTA
LTDA CNPJ 32146055000109 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003833-5 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MARQUES EYE INSTITUTE OFTALMOLOGIA S/S
CNPJ 5831740000193 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003834-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MARQUES EYE INSTITUTE OFTALMOLOGIA S/S
CNPJ 5831740000193 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003751-7 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa UTIDA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ
22435383000163 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003752-5 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa UTIDA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ
22435383000163 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003753-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RR MEGASTORE MULTIMARCAS LTDA CNPJ
42554617000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003754-1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RR MEGASTORE MULTIMARCAS LTDA CNPJ
42554617000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003755-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa UTIDA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ
22435383000163 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003756-8 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RAIA DROGASIL S/A CNPJ 61585865083189
teve sua licença deferida.
6059.2022/0003757-6 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RR MEGASTORE MULTIMARCAS LTDA CNPJ
42554617000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003758-4 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RAIA DROGASIL S/A CNPJ 61585865083189
teve sua licença deferida.
6059.2022/0003759-2 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RR MEGASTORE MULTIMARCAS LTDA CNPJ
42554617000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003760-6 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MOREIRA ASSUMPCAO CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ 30935243000182 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003761-4 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RAIA DROGASIL S/A CNPJ 61585865083189
teve sua licença deferida.
6059.2022/0003762-2 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa UTIDA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ
22435383000163 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003763-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MOREIRA ASSUMPCAO CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ 30935243000182 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003764-9 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RAIA DROGASIL S/A CNPJ 61585865083189
teve sua licença deferida.
6059.2022/0003765-7 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MOREIRA ASSUMPCAO CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ 30935243000182 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003766-5 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MOREIRA ASSUMPCAO CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ 30935243000182 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003768-1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa UTIDA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ
22435383000163 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003767-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RAIA DROGASIL S/A CNPJ 61585865083189
teve sua licença deferida.
6059.2022/0003769-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RAIA DROGASIL S/A CNPJ 61585865069003
teve sua licença deferida.
6059.2022/0003770-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa UNION FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 30009652000239 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003772-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa FOOD POINT PARTICIPACOES LTDA CNPJ
39419297000160 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003773-8 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa FOOD POINT PARTICIPACOES LTDA CNPJ
39419297000160 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003774-6 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003775-4 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003776-2 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
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DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003777-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003778-9 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003779-7 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003780-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003781-9 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003782-7 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003783-5 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003784-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003785-1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.
6059.2022/0003786-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TOKIO MARINE SERVICOS LTDA CNPJ
40125946000107 teve sua licença deferida.

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA VILA MARIANA
Realização virtual através da plataforma Meet, no dia 15
de fevereiro de 2022, das 18h30 às 20h30.
Participantes:
Interlocutor (Subprefeitura da Vila Mariana): Adilson Gregorio
Coordenadora: Tatiana Pimentel
Secretária: Suzana Vilhena
Conselheiros titulares presentes (12): Márcia Nórcia, Salvador Serrato, Suzana Vilhena, Tatiana Pimentel, Denise Delfim,
Lucian de Paula, Carmen Rocha, Durval Tabach, Paulo Tulim,
Carolina Borges, Cristina Gerab, Victor Plese.
Conselheiros titulares ausentes (2): Mariana Mello, Thiago
Gebara.
Convidados Subprefeitura (1): Bruna Oliveira, assessora de
comunicação.
Munícipes presentes (0):
Pauta:
1. Aprovação da ata RO 101
2. Apresentação de cronograma de atividades da Subprefeitura da Vila Mariana previstas para 2022 (Bruna/Adilson)
3. Política para moradores de rua
4. Replantio de árvores
5. O CPMVM, as demandas apresentadas e as entregas, o
que funcionou ou não e por quê?
6. Atualização sobre suposta venda do terreno da Prefeitura/Metrô.
7. GT Educação: Falta de vagas para alunos do primeiro ano
do fundamental (Conselheira Carolina Borges)
Resumo Informes:
- UBS na antiga AMA Santa Cruz
- Região Episcopal do Ipiranga (Conselheira Márcia)
- Eleição Lucian de Paula
- Adendo: Renúncia da Conselheira Eliana Conquista
Pauta detalhada:
A Reunião Ordinária (RO) teve início com a presença da
maioria dos conselheiros titulares.
1- Aprovação Ata R.O. 101ª de 18/01/2022;
Após a leitura da Ata pela Coordenadora, todos os Conselheiros presentes aprovaram e será enviada para a publicação,
por e-mail.
2. Apresentação de cronograma de atividades da Subprefeitura da Vila Mariana previstas para 2022 (Bruna/Adilson)
A interlocutora Bruna informou que, por enquanto, estão
previstas as seguintes ações: a semana do meio ambiente, que
terá plantio na semana toda em diferentes praças da região;
o Dia das Crianças, onde organizarão alguma festa junto às
comunidades da região; o dia 03 de setembro, aniversário
da Vila Mariana e, possivelmente, a festa de natal. Antes da
próxima reunião ordinária, Bruna deverá trazer todo o planejamento previsto, porém indicou o acesso ao site da Prefeitura
para conferir a agenda de zeladoria, como o cata bagulho, as
podas no site da Alocat e no instagram da Subprefeitura da Vila
Mariana estão sendo postados, ao fim de cada mês, o balanço
mensal das ações.
3. Política para Moradores de rua
Adilson informou que a Subprefeitura é responsável pela
zeladoria, porém está em contato sempre com a SMADS (Secretaria de Desenvolvimento Humano) e trabalha em conjunto
com a assistência social para acolhimento e abrigamento das
pessoas em situação de rua e afirmou que a solução hoje é o
CTA. O interlocutor contou, inclusive, sobre o caso de pessoa
em situação de rua que é acumuladora e tinha muitos animais
presos em corrente. Há uma política para acumuladores, entre a
Prefeitura e outros órgãos de saúde envolvidos, além da GCM.
O conselheiro Salvador comentou sobre a necessidade e
a importância de diversas ações e parcerias institucionais, por
parte da Prefeitura, para inclusão e qualificação das pessoas em
situação de rua e que, hoje, existem iniciativas para servirem de
inspiração, como por exemplo do SENAC.
A conselheira Carolina Borges lembrou do ofício sobre a
disponibilização de lavanderia e bebedouros pela região para as
pessoas em situação de rua e que, até o presente momento, não
foi respondido pela secretaria em questão.
A conselheira Denise relembrou que são estimadas 65 mil
pessoas em situação de rua atualmente e que as campanhas de
conscientização são necessárias (como educar sobre as doações
em dinheiro, que devem ser direcionadas apenas para instituições e ongs), porém ressaltou que é impossível negar a doação
de um prato de comida para alguém na rua, e concluiu que a
miséria atingiu níveis absurdos e ações imediatas e efetivas
são urgentes.
4. Replantio de árvores
A conselheira Denise informou que tem visto muitas árvores antigas que caíram e não foram replantadas, bem como ár-

vores que pareciam sadias e foram cortadas e gostaria de saber
como funciona essa dinâmica, principalmente o cuidado com o
replantio. O conselheiro Victor complementou informando que
o cuidado, tratamento e replantio são previstos em lei e que a
cidade parece estar ficando careca, sem árvores. A conselheira
Suzana fez um adendo informando que na última reunião a
Subprefeitura disse que 80% da demanda é poda.
A interlocutora Bruna informou que realmente a maior
demanda é poda de árvores e que a agrônoma responsável é
muito cuidadosa e crítica, sempre verifica-se laudos e documentos antes de qualquer poda. O conselheiro Victor comentou que
saiu no jornal que há mais corte do que plantio.
5. O CPMVM, as Demandas Apresentadas e as Entregas, o
que Funcionou ou Não e por quê?
O conselheiro Salvador relatou sobre a falta de retorno
quanto às demandas apresentadas em reunião, bem como
o não envolvimento dos órgãos responsáveis de cada pauta
levada à reunião.
O interlocutor Adilson explicou que as demandas colocadas
no grupo de conselheiros sempre são encaminhadas ao setores,
bem como abertura dos SEIs, porém pode haver morosidade
nos processos O interlocutor reforçou que estão disponíveis
para atender às solicitações, porém como muitas envolvem
outras secretarias, indo além da zeladoria, pode ser interessante
a presença física dos conselheiros na Sub para cobrança das
pendências.
A conselheira Denise relembrou que os próprios funcionários da Prefeitura estão enfraquecidos e perderam muito
da autonomia para atender às demandas dos conselheiros e
munícipes. Além disso, a conselheira reforçou que falta, atualmente, melhor comunicação e interlocução entre as Secretarias
e a Subprefeitura.
O interlocutor Adilson pontuou que a Subprefeitura não
possui qualquer verba para realizar ações, por isso, ficam de
mãos atadas na solução imediata de problemas. Quando necessitam, precisam correr atrás com criatividade para conseguir
viabilizá-las.
A conselheira Suzana acrescentou que os problemas vão
além da verba, mas envolvem melhoria dos processos, que
precisam ser revistos para desburocrátiza-los, bem como a
melhoria da comunicação entre a Subprefeitura e as inúmeras
Secretarias para diminuir os ruídos existentes na comunicação.
O conselheiro Durval comentou que começou a frequentar
o CPMVM no final de 2019 como munícipe, antes de se candidatar à conselheiro e a principal e fundamental diferença da
época para hoje foi a participação do subprefeito. Na época,
o Subprefeito Fabrício participava de todas as reuniões, participando e buscando soluções em conjunto. Durval conclui
afirmando que o Subprefeito deve usar o CPM a seu favor, um
CPM fortalecido fortalece também o Subprefeito.
6. Atualização sobre suposta venda do terreno da Prefeitura/Metrô.
A conselheira Denise informou que verificou pela Associação Vila Mariana que houve uma permuta entre Metrô e
Prefeitura em 2013 e que a venda foi feita na troca dos terrenos
e o terreno foi comprado por uma construtora.
Segundo comentou o conselheiro Durval, o terreno é um
bem público, pois é da Prefeitura e, para ter permuta, é preciso
ter lei, ter um decreto para essa venda e é necessário um processo legal.
O Adilson informou que primeiro foi feita uma consulta no
Geosampa e foi verificado que é área pública, porém quem cuida dos patrimônios é um setor chamado CGPatri. A pedido do
Conselho, foi aberto um SEI e o retorno do SEI foi que era uma
área do metrô que foi mexida.
7. GT Educação: Falta de vagas para alunos do primeiro
ano do fundamental - Carolina Borges
A conselheira Carolina Borges explicou que alguns alunos
do primeiro ano do fundamental das escolas públicas começaram o ano sem ter onde estudar, algo em torno de 3000 alunos
no caso. Algumas escolas municipais de ensino fundamental
poderiam abrir novas turmas, mas a secretaria não autoriza.
Agora estão aumentando o número de alunos por sala de
aula, o que é ruim para os alunos e professoras. Ainda não tem
previsão de quando será disponibilizado o material e uniforme
escolar. Além disso, muitas mães tiveram seus filhos separados,
um em cada escola diferente, o que gera um transtorno ainda
maior para as famílias.
A conselheira Tatiana Pimentel complementou informando
que nas EMEI e EMEF da Saúde estão também lidando com
problemas sérios de falta de vagas e transtornos relativos à
distância das escolas e creches com vagas disponíveis dos
lares dessas crianças, inviabilizando o acesso à educação das
mesmas.
As conselheiras Tatiana Pimentel, junto com a conselheira
Carolina Borges, se responsabilizaram em participar de uma
reunião com a responsável da Educação Andreia e Luis Felipe,
Subprefeito, para conseguir lugar para essas crianças que estão
fora da escola, e a ponte será feita pelo interlocutor Adilson
Gregório.
Informes:
- UBS na antiga AMA Santa Cruz (Conselheira Tatiana
Pimentel)
Segundo a Unifesp, a UBS foi para onde era a antiga AMA
Santa Cruz e o AMA ainda não tem local.
- Região Episcopal do Ipiranga (Conselheira Márcia)
A conselheira Márcia contou sobre a importância da Chácara Klabin, as atividades que acontecem na região e enviou o
texto abaixo para inclusão na ata.
O que acontece na chácara klabin na perspectiva da Região
Episcopal Ipiranga
A Chácara Klabin é um bairro do distrito Vila Mariana,
pertencente à subprefeitura Vila Mariana e cujo nome oficial é
Jardim Vila Mariana.
O território inicia nas imediações da rua Marcelino Champagnat, em área verde com ruas de pouco trânsito e muitas
casas e se estende no sentido norte sul até a rua Vergueiro. No
sentido leste oeste, os limites vão da avenida Ricardo Jafet à
rua Francisco Cruz.
O perfil do bairro é majoritariamente residencial. Nos anos
1970 a família Klabin deu início ao processo de loteamento,
que, na década de 1990, se transformou em intensa verticalização. Ruas largas, arborizadas, praças, muitos passarinhos
cantores e influência francesa marcada pela presença do Liceu
Pasteur, bem como ruas com nomes de artistas e filósofos franceses como Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot.
Um grande residencial com muitas famílias situado no
setor Vila Mariana da Região Episcopal Ipiranga, a região administrativa da igreja católica, que observa e se preocupa com o
porquê de não existir uma paróquia nesse território para garantia do desenvolvimento espiritual das famílias. recentemente,
a Região Episcopal Ipiranga localizou um terreno para erguer
uma paróquia e o comprou da construtora Cyrella. localizado na
rua Lorenzo Valla com rua Ernesto de Oliveira s/n, nas proximidades da avenida Fábio Prado e padaria Iracema, o terreno está
cercado por muro e conta com um portão.
O terreno foi aplainado e está hoje com pedriscos, além
disso, já existe o projeto arquitetônico. em 12/12/2021, Dom
Odilo Pedro Scherer realizou uma cerimônia de benção da pedra
fundamental do templo que será erguido no local: a igreja de
Nossa Senhora de Guadalupe. Estiveram presentes dom Ângelo
Ademir Mezzari, bispo auxiliar da Região Episcopal Ipiranga,
muitos representantes do clero e pastorais da região, além do
prefeito Ricardo Nunes, vereadores, subprefeitos e funcionários
da Vila Mariana e Ipiranga.
A comunidade da Chácara Klabin está mobilizada, surge
uma comunidade que realiza encontros em salões de edifícios,
salas de apartamentos, garagens de casas, com a animação
do frei José Maria Júnior. A comunidade organiza-se, divulga,
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organiza o espaço e o frei José Maria Júnior reza as missas
de 30 (trinta) minutos às segundas, quartas e sextas-feiras às
19 horas.
- Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT): vão
abrir as eleições amanhã (16 e 17 de fevereiro) e o Lucian de
Paula é candidato para a cadeira de ciclista. Este Conselho é
tripartite, envolve a Prefeitura, os operadores de serviços e os
usuários. As questões relativas ao conselho são em busca de
uma cidade mais humana, que não mate 4 pessoas por dia no
trânsito.
- Adendo: Foi informado o envio de carta da renúncia da
Conselheira Eliana Conquista, que foi comunicado à SERI pelo
email conselhoparticipativo@prefeitura.sp.gov.br, como solicitado pelo sr. Bruno Nabuco.
Encerrada a pauta, sem pedidos de palavra, a reunião foi
finalizada pela Coordenadora.
1

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA VILA MARIANA
Realização virtual através da plataforma Meet, no dia 08
de março de 2022, das 18h30 às 20h30.
Participantes:
Interlocutor (Subprefeitura da Vila Mariana): Adilson Gregorio
Coordenadora: Tatiana Pimentel
Secretária: Suzana Vilhena
Conselheiros titulares presentes (13): Márcia Nórcia, Salvador Serrato, Suzana Vilhena, Lucian de Paula, Carmen Rocha,
Durval Tabach, Mariana Mello, Victor Plese, Thiago Gebara, Cristina Gerab, Carolina Borges, Denise Delfim, Tatiana Pimentel.
Conselheiros titulares ausentes (1): Paulo Tulim.
Convidados Subprefeitura (2): Luis Felipe Miyabara, Subprefeito da Vila Mariana e Bruna Oliveira, assessora de comunicação.
Munícipes presentes (5): Maria Inês Vieira (DERDIC), Fernanda Dennis (Associação Anma), Robson Costa, Silvio Ricardo,
Gustavo Hironaka
Pauta:
1. Aprovação de ata 102a RO
2. Apresentação da Sra. Egle (SMADS - Assistência Social)
3. Rotas Acessíveis: contexto das rotas para as entidades
para pessoas com deficiência visual e para a DERDIC (Conselheira Márcia)
4. Respostas às solicitações do Fórum PCD da Regional da
Vila Mariana apresentadas na 100a RO (Conselheira Márcia)
5. Conselho de Representantes e mandato do CPM (atualização) (Conselheira Denise)
6. Ruas de Lazer: melhoria necessária nos mapas do Google
e Uber para fechar o acesso (Conselheira Carol)
7. Resposta sobre vagas na rede municipal de educação.
(Conselheira Carol/Tati)
8. Segurança na região da chácara inglesa (Conselheira
Mariana)
9. Relatório de Obras e Ações da Subprefeitura da Vila
Mariana. (Conselheiro Durval)
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;
A Ata será aprovada na próxima RO.
2. Apresentação da Sra. Egle (SMADS - Assistência Social);
Por questões de saúde, a Sra. Egle não pôde participar da
reunião. Será agendada uma nova reunião para alinhamento
das demandas relacionadas à Assistência Social de forma
extraordinária.
3. Rotas Acessíveis: contexto das rotas para as entidades
para pessoas com deficiência visual e para a DERDIC (Conselheira Márcia)
A Conselheira Márcia explicou que está havendo licitação
para uma nova PEC e que envolveu algumas impugnações e,
por isso, houve movimentações pela SMSUB, que o Projeto
Rotas Acessíveis garante a base boa de calçada com linha
direcional para cegos. Por parte da SMPED, está faltando verba
que está nas mãos da SMSUB, é necessário tentar viabilizar os
recursos financeiros para a execução das calçadas. Segundo a
conselheira, do ponto de vista da tecnologia, existem postes
nessas rotas para semáforos sonoros onde deveriam ser colocadas as botoeiras. Porém, a execução de instalação dos postes e
das botoeiras ainda não foi feita.
Luis Felipe, subprefeito, informou que estão consideradas
as botoeiras nos postes e que a SMPED confirmou que estão
bem avançadas a contratação para execução dessas ações.
Maria Inês Vieira, munícipe presente na reunião e representante da DERDIC, informou sobre as calçadas que foram
solicitadas em 30/08/21 para a CET e que esta concordou,
afirmando que já tinha feito o perímetro, porém que o problema
é basicamente de verba para a solução das botoeiras e postes.
O conselheiro Lucian complementou sobre a PEC e fez um
apontamento que existe um problema em como a Prefeitura faz
o projeto de reformas. Temos calçadas muito ruins e que, mesmo reformadas, não são acessíveis, não passa um cadeirante
no meio, pois a PEC só prevê reforma da pavimentação, não o
alargamento. O plano da prefeitura é sempre refazer o concreto
respeitando o projeto existente, porém é necessário cobrar da
SMSUB que preveem alargamento e uma melhora qualitativa
das calçadas, pois conforme é feito, não funciona apenas fazendo uma manutenção. A forma de contratação gera empecilhos
para melhorias efetivas.
O Subprefeito ressaltou que existe um processo de licitação para a nova PEC das calçadas e que a consideração do
conselheiro Lucian é muito interessante, porém no que tange
o alargamento dos passeios, há uma interferência direta na via
de rolagem e que, por isso, é muito mais complexo, pois envolve
também a CET e a engenharia de tráfego. Sobre a DERDIC, o
Subprefeito disse que o trecho, por estar inserido no trecho
emergencial, é necessário aguardar o término da licitação para
conseguir os recursos financeiros, checar quem irá vencer o
certame, a licitação, para poder executar.
O conselheiro Durval lamentou que a PEC apenas prevê
o pavimento da calçada, não a largura e outras correções necessárias como degraus e outros impactos arquitetônicos que
impossibilitam a acessibilidade.
O Subprefeito informou que foram muitos metros de calçada realizados pela Subprefeitura. No passeio da Vila Mariana,
além da troca do pavimento, foi colocado o piso podotátil para
facilitar o acesso dos portadores de deficiência.
A conselheira Márcia informou que em 2018 foi instalado
um projeto piloto que pegava a Padre Toledo, a Borges Lagoa
e o torno da Subprefeitura, que foi um erro de projeto onde a
Comissão Permanente de Calçadas supôs uma série de coisas
a respeito do sensorial das pessoas com deficiência visual sem
seguir qualquer norma técnica internacional, por isso o projeto
foi impugnado, dinheiro foi jogado no lixo, até ser realizado
novo projeto piloto, desta vez com embasamento, material Termoplast e a lajota como pito de alerta, semáforos e botoeiras
sonoras.
O conselheiro Lucian falou que, como defensor da mobilidade ativa como um todo, não só das calçadas como das bicicletas, há um problema logístico de coordenação da Prefeitura
e que gostaria que a questão fosse levada à SMSUB. Como há
uma sobreposição de ações, são dois planos paralelos de calçada cicloviária, ou seja, terá uma reforma de calçadas e uma previsão de implementação de ciclofaixas nas mesmas avenidas e
ruas, faria muito sentido que fossem previstas na obra a ciclovia
de forma segregada do pedestre e da via, já prevendo também
o alargamento necessário, o que vai tornar mais seguro para
todos os envolvidos (carro, bicicleta, pedestre).
O conselheiro Lucian, ao ser questionado pelo Subprefeito
sobre oficiar o assunto junto à Secretaria de Mobilidade, confir-
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mou que oficiou via Câmara Temática de Biblioteca e o retorno
foi que o Plano Emergencial de Calçadas é de responsabilidade
da SMSUB e não deles, e que está prevista apenas a reforma,
sem mudanças de largura e qualificativas.
O subprefeito Luis Felipe solicitou que a documentação
seja enviada para ele, para que ele possa cobrar os envolvidos
a respeito do tema.
4. Respostas às solicitações do Fórum PCD da Regional da
Vila Mariana apresentadas na 100a RO (Conselheira Márcia)
A Conselheira Márcia pediu a formalização da Subprefeitura quanto às solicitações da conselheira para o Fórum PCD
da Regional da Vila Mariana e reforçou que o Subprefeito Luis
Felipe é o representante da região e que ele fará a abertura do
evento, do cerimonial.
A Bruna, representante da Subprefeitura, se comprometeu
a fazer a formalização do retorno quanto às solicitações por
e-mail.
O Subprefeito confirmou sua participação no evento, agradeceu e reforçou que é uma grande honra participar mais uma
vez.
5. Conselho de Representantes e mandato do CPM (atualização) ( conselheira Denise)
O conselheiro Adilson informou que possivelmente o mandato será prorrogado até ter uma eleição do Conselho de
Representantes, enquanto isso, as reuniões do CPMVM serão
mantidas online.
O Conselheiro Salvador falou que o Conselho Participativo
enviou um ofício, além de trazer o assunto à pauta em diversas
reuniões ordinárias e que, até hoje, ainda não há uma resposta
definitiva e que a atitude beira o desrespeito.
A conselheira Mariana perguntou aos representantes da
Subprefeitura se a Procuradoria do Município tem algum parecer e/ou posicionamento sobre a ampliação, a postergação
desses mandatos, uma vez que os conselheiros foram eleitos
para 2 anos e os conselheiros estão há mais tempo que isso,
o que gera um desconforto imenso por não haver legitimidade
para representar os munícipes.
O conselheiro Durval informou que hoje, dia 08/03/22, será
enviado um ofício para o Prefeito pedindo eleições para um
mandato que vai durar até que o Conselho de Representantes
possa assumir o cargo. Tudo indica que o mandato será prorrogado e isso não aconteceu ainda, os conselheiros estão no
limbo. O assunto ainda está na câmara a ser debatido e, em ano
de eleição, é muito difícil que haja o senso de urgência devido.
O Subprefeito Luis Felipe falou que realmente há um vácuo
jurídico, pois não podem estar sem um mecanismo legislativo,
um decreto ou lei que prorrogue o mandato dos conselheiros.
Ele imediatamente falou com o Sr. Bruno por telefone, que é
o Coordenador dos Conselhos Participativos Municipais, e este
informou que não há um parecer da Procuradoria do Município
e que fará uma reunião amanhã (09/03/22) sobre a prorrogação
do mandato dos conselheiros para definição do mandato dos
conselheiros.
Mariana Mello sugeriu encaminhar o mesmo ofício enviado
para o Prefeito para a Procuradoria do Município. Concordaram
os conselheiros Carmen Rocha, Suzana Vilhena, Durval, Lucian,
Victor, Marcia, Denise, Mariana Mello e Thiago Gebara.
6. Ruas de Lazer: melhoria necessária nos mapas do Google
e Uber para fechar o acesso (Conselheira Carol Borges)
A conselheira Carol Borges informou que as empresas de
mobilidade, por meio da nossa mobilidade, tem muitos lucros,
pois cobram das empresas para divulgação nos respectivos
mapas, e fazem rotas que não respeitam a legislação, pois
passam em locais que não deveriam. Há uma lei (Ruas de Lazer)
que determina que nos domingos e feriados não é permitido
o acesso de veículos das 10h às 16h em certas ruas, pois são
destinadas às crianças para brincarem, são três Ruas de Lazer
na Vila Mariana. Porém a conselheira relatou que os aplicativos,
ao não considerarem isso nas rotas, aumentam a insegurança e
geram diversos impactos negativos inclusive para os entregadores, que não são informados e se trocarem a rota, podem se
atrasar, ser punidos inclusive financeiramente. Os entregadores
também são vítimas dos aplicativos. Inclusive, um exemplo de
melhoria poderia atender as feiras, além da rua de lazer, com
redirecionamento das rotas.
A conselheira Denise falou que se a Subprefeitura, junto
com a Secretaria de Esportes, enviasse um pedido às empresas
sobre as Ruas de Lazer, indicando cada uma, que não deveria
ser um problema para eles atenderem.
A conselheira Carol se comprometeu a fazer a redação do
ofício e o Subprefeito Luis Felipe informou que iria apoiar a
interlocução.
7. Resposta sobre vagas na rede municipal de educação.
(Conselheiras Carol/Tati)
O Adilson comentou que não conseguiu, até o presente
momento, contato com o pessoal da DRE, bem como os conselheiros, que também tentaram incansavelmente contato com
a DRE e não conseguiram. Os interlocutores e conselheiras
conseguiram apenas contato com a SME. Por meio do professor
Gildo, os interlocutores da Subprefeitura estão buscando resolver a demanda.
A conselheira Carmen agradeceu o esforço e reforçou a
dificuldade em conseguir contato com a DRE para que participassem de reunião do conselho, em que poderiam esclarecer as
diversas dúvidas trazidas pelos munícipes.
8. Segurança na região da chácara inglesa (Conselheira
Mari)
A conselheira e secretária Suzana abriu o item pontuando a
respeito de uma matéria na TV que saiu hoje (08/03/22) sobre o
aumento da criminalidade em Moema.
A conselheira Mariana pediu atenção, apoio e ajuda na
questão de segurança na região e que há muitas ocorrências
também na Chácara Inglesa, ainda que o tema segurança seja
tratado em CONSEGs, munícipes estão solicitando apoio da
Subprefeitura também no assunto e no aumento de ronda, pela
gravidade que atingiu.
A conselheira Cristina falou que hoje não se pode mais
nem ir ao mercado tranquila e que em Moema está também
tendo muitas ocorrências, relatou que hoje mesmo viu motoqueiros assaltando na rua, motoqueiros que se passam por
entregadores de Ifood. A conselheira Suzana acrescentou que
infelizmente se compra as malas e adesivos nos e-commerces,
nas lojas online.
O munícipe Gustavo Hironaka se apresentou e comentou
que tem observado um aumento muito expressivo de ocorrências criminais, como roubo de pedestres por motoqueiros
armados na região da Chácara Inglesa e que ele mesmo foi
vítima. Recentemente, houve inclusive uma ampla cobertura
pela imprensa, e o munícipe tem conhecimento que ocorre em
toda cidade. Gustavo afirmou que já existe uma movimentação
de moradores de condomínios da região para criar uma ronda
de vigilantes particulares entre outras soluções e que estão
tentando de todas as formas resolver o problema. Por isso, gostariam de um auxílio da Subprefeitura naquilo que tiver dentro
da sua competência.
A Mariana Mello complementou que tem visto a organização da contratação de ronda armada, o que é ilegal e preocupante, pois de fato sai do controle.
O Subprefeito Luis Felipe comentou que eles estão cientes
dos índices de criminalidade e que a Subprefeitura acompanha
oito CONSEGs e que ele, pessoalmente, participou da última
reunião do Conseg Vila Mariana. Relatou que participaram mais
de 70 pessoas e que foram feitas várias blitz e o retorno foi
positivo com diminuição de ocorrências e relatado na reunião
CONSEG. Luis Felipe ressaltou que é imprescindível que se faça
a comunicação da ocorrência, o B.O., pois a polícia militar age
com mapa de calor, ou seja, ao comunicar a ocorrência, a lavratura gera um mapa de calor onde a PM destina o maior número
de viaturas para as áreas com maior número de BOs. Além
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disso, Luis Felipe falou sobre o PVS, Programa de Vizinhança
Solidária que permite a comunicação mais próxima.
A conselheira Suzana lembrou sobre as inúmeras ocorrências relatadas no bairro de Moema que são trazidas tanto pela
Associação Viva Moema quanto no grupo Dicas de Moema e
que resultaram em uma matéria na TV sobre a segurança na
região.
A conselheira Denise relatou que desde sempre é solicitado
ronda e policiamento em torno dos metrôs da região, pois não é
suficiente e facilitam a fuga dos bandidos que estão a pé, afinal
a criminalidade é realizada por motoqueiros e pedestres.
Luis Felipe, subprefeito afirmou que a Subprefeitura atua
indiretamente na segurança e que um fator importante que
impacta e está na alçada deles é a iluminação e a poda. A iluminação foi trocada 97% da antiga amarela de vapor de sódio
para a luz LED, que deixam a iluminar melhor e as podas, que
representam mais de 70% dos pedidos, também são feitas e
tornam a cidade mais segura.
O conselheiro Victor Plese comentou que é preciso geração
de emprego, capacitação e trabalho para as pessoas, pois
apenas isso irá diminuir a insegurança, os pedintes de rua e
pessoas em situação de vulnerabilidade tão esmagadora.
O conselheiro Salvador informou que a Prefeitura poderia
utilizar da legislação tributária e fazer parcerias para gerar
renda e empregos, como foi feito na cracolândia para varrição
da área.
O Subprefeito se comprometeu a encaminhar a demanda
ao Comandante da Polícia Militar da região, bem como reforçou
que entre as atribuições da GCM, estão como principais cuidar
de postos de saúde e escolas municipais e que ela já está fazendo a ronda extensiva e que pode fazer, junto aos comandantes,
fazer o encaminhando e reforço da demanda. Quanto às políticas de geração de emprego para as pessoas em vulnerabilidade,
a Sub não tem dotação orçamentária para isso, mas que marcou com o presidente da DeSampa, Renan, órgão da agência de
desenvolvimento e empreendedorismo ligado à Secretaria de
Trabalho, justamente para visar algum projeto da Vila Mariana
para requalificar e fazer a geração de renda e emprego.
A conselheira Carol informou que o CTA da José Whitaker
(Centro de Acolhimento), oferece formação profissional das pessoas em situação de rua, porém tentou o contato para conhecer
mais e não obteve sucesso.
A conselheira Denise sugeriu que a capacitação fosse para
melhorar a cidade, como reforma das calçadas, por exemplo.
O subprefeito Luis Felipe informou que em 2020 a sub
realizou uma obra grande na Praça Américo Portugal Gouveia
e, com uma parceria com a Marcela, responsável pela ONG
Solidariedade com Arte, que busca capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social para reinserção no mercado de
trabalho, na obra da praça integrou moradores em situação de
rua que trabalharam criando os mosaicos das escadas do local.
A conselheira Márcia informou que o banco que possui mosaico, localizado dentro da Subprefeitura, que é também projeto
da mesma ONG, resultou em uma contratação do morador em
situação de rua que a realizou, pois um arquiteto, ao visitar a
subprefeitura, se interessou pela arte do banco e quis saber
mais do projeto.
9. Relatório de Obras e Ações da Subprefeitura da Vila
Mariana. (Conselheiro Durval)
O conselheiro Durval contextualizou informando que o Relatório de Obras e Ações da Subprefeitura da Vila Mariana liberado na plataforma Participe + possui inúmeros erros, há uma
necessidade de revisão de numeração, de texto, de adequação
de índice e linguagem/vocabulário, de dados que não foram
preenchidos, falta de legendas, entre outros pontos que estão
incompletos e precisam ser revisitados. Além de dados que são
expostos sem apresentar o contexto, o montante total, dados
em relação aos anos anteriores, dados que servem para comparação e entendimento do que é muito e pouco, por exemplo.
A Bruna, representante da Subprefeitura, agradeceu e
informou que com certeza será feita uma nova revisão no Relatório. O novo modelo do Transparência Ativa ainda está sendo
implementado e por isso eles têm tido dificuldade de ajustar,
por exemplo, até o índice.
A conselheira Suzana questionou à Bruna se a discussão
está disponível e sendo discutida pela população desde fevereiro, via Participe +, então a discussão está sendo em cima
de uma versão que não é a final, pois está desatualizada e
incompleta.
Bruna confirmou que infelizmente, sim e informou que o
prazo limite de participação é 24/04/22 e que, até sexta-feira,
será realizada a nova revisão do Relatório.
Abertura para fala de munícipe:
A munícipe Fernanda, da Associação ANMA, informou
que tem tido muita dificuldade em participar das reuniões
deste Conselho Participativo. A munícipe relatou que este ano
já aconteceram três reuniões do CPMVM e que em todas lidou
com dificuldades para participar. A Fernanda quis participar
de todas elas, por isso enviou email, mensagem no whatsapp
da interlocutora Bruna, pediu link pelo instagram também e
que, em nenhuma das vezes, foi atendida, não teve qualquer
resposta. A munícipe relatou que a preocupação é grande,
pois se ela que é de uma associação e tem mais proximidade
com a sub e conselheiros têm dificuldades para receber link de
participação, imagine quantos outros munícipes têm dificuldade
também no acesso.
A conselheira Mariana Mello complementou que recebeu
também três reclamações a respeito da mesma dificuldade.
O conselheiro Durval pontuou à munícipe Fernanda que
o Conselho Participativo da Vila Mariana tem um perfil no
Facebook e que sempre é divulgada a reunião no perfil, então
ela também pode ver por lá. O conselheiro sugeriu também a
mudança da política sobre divulgação do link, pois facilita a
participação.
A conselheira Suzana sugeriu criar a agenda de reuniões do
ano todo no Google Calendário, incluindo os conselheiros participantes, pois a criação do link é automática e ficará na agenda
de todos, o que facilitaria a divulgação para os munícipes.
A Bruna informou que estão lidando com algumas dificuldades devido a alta demanda, mas que irão ajustar a comunicação para resolver esses problemas.
O Subprefeito se desculpou pelas falhas de comunicação
tanto do envio do link, quanto da comunicação das reuniões
nos canais da Subprefeitura, afinal o CPMVM precisa sim ser
conhecido. Luis Felipe relatou que tanto a Bruna quanto o Adilson são extremamente engajados e dedicados e que ocorreu
devido a sobrecarga, mas que não mais irá ocorrer.
Informes:
- A Conselheira Carmen Rocha informou que a Ligia Pinheiro, professora universitária de arquitetura e do escritório
modelo da FIAM-FAAM, que desenvolve projetos para os espaços públicos gratuitamente, informou que irão entregar o
relatório feito e apresentado na reunião do ano passado, como
conclusão do projeto.
- O interlocutor Adilson informou que haverá uma ação
de plantio, o Plantio Gobal, dia 20/03, domingo, junto com a
Subprefeitura da Sé, a Subprefeitura da Vila Mariana estará
participando de um plantio na Praça Cívica ao lado do Sesc e
do Catavento.
- A Conselheira Carol informou sobre o projeto Ocupa Mãe
que está realizando uma ação de divulgação dos currículos de
inúmeras mulheres que estão em busca de emprego no mês das
mulheres e convida todos a entrarem no perfil do Ocupa Mãe e
apoiarem essas mulheres.
- A Conselheira Denise informou que o problema de tráfego
na região do Colégio São Luís que já foi exposto em reuniões
anteriores está agravando e impactando a cidade inteira, que
tem tido reclamações diárias.

- A conselheira Márcia Nórcia informou que mudou o tema
do Fórum PCD. O evento ficou: "A educação para as pessoas
com deficiência: direitos proclamados, contexto, caminhos
possíveis para criar condições favoráveis à educação formal
na perspectiva da instituição pública''. O evento contará com
Renata Flores Tibyriçá que falará dos direitos proclamados de
pessoas com deficiência, a Profa. Silvana Drago, atualmente
conselheira municipal da educação, a Profa. Marta Gil, cientista
social focada na questão da educação, com mediação da Profa.
Shirley Rodrigues Maia, professora da FEUSP de educação
inclusiva. O texto a seguir foi adicionado à ata a pedido da
conselheira Márcia:
O V Fórum da Pessoa com Deficiência da Regional Vila
Mariana será realizado em 16 de julho de 2022, sábado, das
14h00 às 17h00.
Tema do evento: A Educação das Pessoas com Deficiência:
Direitos Proclamados X Contexto X Caminhos possíveis para
criar condições favoráveis - A Educação Formal na perspectiva
da Instituição pública municipal.
Convidados: Subprefeito da Vila Mariana, Sr. Luiz Felipe
Miyabara; representante da SMPED, secretária Silvia Grecco;
Dra. Renata Flores Tibiriçá, representante da defensoria pública
do Estado de São Paulo, coordenadora do núcleo da Pessoa
com Deficiência e da Pessoa Idosa. Profa. Silvana Drago, representante do Conselho Municipal de Educação e Marta Almeida
Gil, cientista social e educadora, diretora executiva do Instituto
Amankay. A mediação será feita pela profa. Shirley Rodrigues
Maia da FEUSP e presidente da Adefav e Ahimsa.
Apoios: Subprefeitura da Vila Mariana, Secretaria Municipal
da Pessoa com Deficiência, Pastoral das Pessoas com Deficiência da Arquidiocese de São Paulo/Região Episcopal Ipiranga,
Abaçaí Cultura e Arte, instituição mantenedora da unidade
museológica Museu da Inclusão. Os convidados terão, cada um,
alguns minutos de exposição, seguida de debate com o público
sobre o tema.
Relato dos resultados preliminares da pesquisa Rede de
Memórias da Vila Mariana, apresentação da museóloga Pollynne Santana (Abaçaí Cultura e Arte / Museu da Inclusão).
Relato do contexto das rotas acessíveis para as entidades
de pessoas com deficiência visual da Vila Mariana e para a
DERDIC, por um representante da SMPED.
Suporte na logística do evento: CIA Metropolitano para
atender o grande fluxo de PCDs na estação próxima ao evento,
Polícia Militar e CET nas imediações, ATENDE, serviço de transporte especial adaptado para pessoas com deficiência.
Agenda:
14h00: credenciamento
14h15 - Abertura: Fraternidade e Educação (Ensina com
sabedoria, educa com amor).
14h30 às 16h00 – palestras e Debate
16h00 às 16h20 - Coffee break (a depender da situação
epidemiológica)
16h20 às 16h40 – reunião em pequenos grupos para
Discussão, escrita e relatos de demandas, leitura das demandas.
16h50 relato sobre o contexto em que se encontram as
Rotas Acessíveis para as entidades de Pessoas com Deficiência
visual, demanda do Fórum realizado em 2017, retomada em
2018 e 2019 nos eventos presenciais e nos eventos de modo
remoto em 2020 e 2021.
17h00 - Encerramento
O que é - O FÓRUM DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA
REGIONAL VILA MARIANA (FPCD VM) é um colegiado de representantes de entidades para Pessoas com Deficiência e seus
clientes, Pessoas com Deficiência moradoras dos distritos Vila
Mariana, Saúde e Moema e seus familiares, simpatizantes de
nossa causa e apoiadores. Tem como propósito a Humanização
da Sociedade por meio de práticas pelo bem comum. Busca promover o empoderamento e articulação de Políticas Públicas em
benefício das Pessoas com Deficiência, nas esferas pública e no
âmbito das Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Praticamos
a proposição do respeito à diversidade humana e acessibilidade
pela eliminação de barreiras de toda natureza. A Regional Vila
Mariana abriga 19 entidades para PCDs de todas as deficiências. Seis delas são para Pessoas com Deficiência Visual.
Protocolos - Planejado para ser realizado na Paróquia São
Francisco de Assis da Vila Clementino, de modo presencial,
respeitando as indicações e protocolo sanitário da pandemia
da COVID–19. O evento só acontecerá de modo presencial se
o contexto sanitário permitir. O espaço comporta 300 pessoas
sentadas (pretendemos receber somente até 30% da capacidade do espaço, 90 pessoas), portas e janelas de vidro abrem
para o espaço externo, é plano, tem banheiro acessível. Na
impossibilidade de realização do Fórum de modo presencial,
estamos estudando a possibilidade de transmissão de modo
remoto, sem a presença de público, ou com um número menor
possível de representantes de cada entidade. Os participantes
serão previamente inscritos, incluindo também palestrantes,
apoiadores e organizadores.
Localização - A Paróquia está situada na rua Borges Lagoa
Nº 1209, a 500 metros da Estação Hospital São Paulo / Linha
Lilás do Metrô, para pessoas andantes pela saída da rua dos
Otonis. As pessoas cadeirantes devem sair pelo elevador na saída rua Pedro de Toledo, atravessar a rua e seguir pela rua dos
Otonis até a rua Borges Lagoa. A rua Borges Lagoa tem piso
tátil com linha tátil direcional de material Termoplast aplicado
em base boa de calçada.
Haverá acessibilidade comunicacional universal com intérprete de Libras para pessoas surdas, audiodescrição para
pessoas cegas, guia intérprete para pessoas surdocegas.
- Adendo: Conselheiro Salvador Serrato comunicou seu
pedido de renúncia, por email, em 17/04/2022.
Encerrada a pauta, sem pedidos de palavra, a reunião foi
finalizada pela Coordenadora.
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6060.2022/0001069-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa M & L KIDS MODA INFANTIL LTDA CNPJ
42471918000169 teve sua licença deferida.
6060.2022/0000961-6 - Solicitação de Rebaixamento
de Guia
Despacho deferido
Interessados: Edson Colin
DESPACHO: DEFERIDO O PEDIDO INICIAL PARA EXECUÇÃO (05 METROS) DE REBAIXAMENTO DE GUIAS, NOS TERMOS
DOS ART. Nº 10 DO DECRETO 59.671/2020 , O VALOR DEVIDO,
COM BASE NOS PREÇOS FIXADOS ATRAVÉS DO DECRETO Nº
60.972, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA REBAIXAMENTO
DE GUIAS É R$ 20,70 (M) MAIS O VALOR DA GUIA ESTIPULADO NA TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE INFRAESTRUTURA
VIGENTE - SIURB 2022 (ITEM 17-02-50: R$ 75,84/M), TOTALIZANDO, R$ 482,70 (Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e
Setenta Centavos).
LOCAL: Rua Valter Nazareno Giovanetti, 94
6060.2022/0000971-3 - Fiscalização: vistoria
Despacho deferido
Interessados: Q7 BAR LTDA
DESPACHO: Considerando as informações contantes no
presente, em especial o Parecer da Assessoria Jurídica desta
Subprefeitura (documento 062342423), DEFIRO o pedido do
desbloqueio do SQL 044.105.0021-1 junto ao sítio do "empreenda fácil" nos termos do Parecer exarado no documento SEI
062342423 e da Lei 14141/06 .

SAPOPEMBA
GABINETE DO SUBPREFEITO
4ª. REUNIÃO REMOTA ORDINÁRIA DO CADES
SAPOPEMBA
O CONSELHO REGIONAL DO MEIO AMBIENTE , DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CULTURA DE PAZ – CADES
SAPOPEMBA E A SUBPREFEITURA SAPOPEMBA, CONVIDAM
OS CONSELHEIROS TITULARES E A POPULAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA 4ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REMOTA DO CADES
REGIONAL SAPOPEMBA, A REALIZAR-SE NO DIA 03.05.2022
DAS 18:00 AS 20:00 HORAS EM FORMATO TELECONFERÊNCIA
NA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS – EM CUMPRIMENTO A
PORTARIA N. 47 SVMA.G-AJ\2020.
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL É - FUNDAMENTAL PARA A
CONQUISTA DE RECURSOS PARA
UMA MELHOR GESTÃO NA QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO.

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES SEI DESPACHOS: LISTA 1127
SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
ENDERECO: AVENIDA DO ORATÓRIO,
A vista do contido no 6061.2022/0000551-9 - MARIA
LEONICE MARQUES DO CARMO - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos termos
Decreto nº 58.831/2019..6061.2022/0000559-4 - Auto de
Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda
Fácil
DEFERIDO
A empresa ATELIE LEVUL CONFECCAO E COMERCIO LTDA
CNPJ 45931574000111 teve sua licença deferida.
6061.2022/0000561-6 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ATELIE LEVUL CONFECCAO E COMERCIO LTDA
CNPJ 45931574000111 teve sua licença deferida.
6061.2022/0000562-4 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ATELIE LEVUL CONFECCAO E COMERCIO LTDA
CNPJ 45931574000111 teve sua licença deferida.
6061.2022/0000563-2 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ATELIE LEVUL CONFECCAO E COMERCIO LTDA
CNPJ 45931574000111 teve sua licença deferida.

COORDENADORIA DE PROJETOS E
OBRAS NOVAS
SOLICITAÇÃO PARA PODA E/OU CORTE/
TRANSPLANTE DE ÁRVORES DA SUPERVISÃO
TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA:
Em atendimento à Lei Municipal 10.365/87 e Decreto
26.535/88 que a regulamenta, a Lei Municipal 10.919/90 e o
Decreto 29.586/91 que a regulamenta, AUTORIZO e dou publicidade aos serviços de poda conforme discriminados abaixo. As
pessoas ou entidades interessadas que discordarem das podas,
poderão no prazo de 06 (seis) dias contados da data de publicação, apresentar recurso contra a medida, devidamente fundamentado, protocolando-o nesta Subprefeitura Sapopemba.
SISGAU Referência Endereço Espécie Serviços
Laudo Técnico 038/2022 Passeio Público Rua: Ernesto Cibrão nº 48 - Aroeira Pimenteira (1) - Remoção.

CULTURA
GABINETE DA SECRETÁRIA
PORTARIA 029/SMC-G/2022

VILA PRUDENTE
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2022-2-077
SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE
ENDERECO: AVENIDA DO ORATORIO, 172
2015-0.222.764-5 ALZIRA DE LOURDES GONCALO
DEFERIDO
DEFIRO O PRESENTE NOS TERMOS:1 ) ARTIGO 162 DA
LEI N 16.402/16. 2 ) LEI N 16.642/17, REGULAMENTADA PELO
DECRETO N 57.776/17. 3 ) LEI N 16.050/14. 4 ) LEI N 16.402/16.
2020-0.014.886-3 REGINALDO DE CASTRO MAROPO
INDEFERIDO
INDEFIRO O PRESENTE NOS TERMOS DA LEI 16.402/16 E
DECRETO 57.558/16 E LEI 16.642/1 E DECRETO 57.776/17.

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES SEI DESPACHOS: LISTA 1127
SUBPREFEITURA DA VILA PRUDENTE
ENDERECO: AVENIDA DO ORATÓRIO, 172
6060.2022/0001067-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA CNPJ
34746817000125 teve sua licença deferida.
6060.2022/0001068-1 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA CNPJ
34746817000125 teve sua licença deferida.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando os
termos dos artigos 08 e 09 da Lei 16.598/16 bem como o item
7 do Edital nº 04/2022/SMC/CFOC/SFA - Programa Municipal
de Fomento ao Circo – 7ª Edição, publicado no D.O.C. de 23 de
fevereiro de 2022, página 69, DECIDE:
I - Compor Comissão que tem por objetivo a avaliação das
inscrições apresentadas para o Edital nº 04/2022/SMC/CFOC/
SFA - Programa Municipal de Fomento ao Circo – 7ª Edição:
Indicados pela Secretaria Municipal de Cultura:
Isabel dos Santos Silva Pizzingrilli – Servidora Efetiva - R.F.
619.857-1 (presidente da comissão);
Carolina Oliveira Santos - CPF: 226.974.718-63;
Ieda Januário Varejão - CPF 045.454.748-02; e
Rita Cerqueira de Quadros – CPF: 076.361.578-10.
Indicados selecionados através de indicações dos projetos
inscritos:
1- Karina Kelly Aparecida Gomes de Oliveira - CPF
275.031.968-40;
2- Patricia Farias Michael Massucato - CPF 261.627.82867; e
3- Juliano Aparecido Robattini Brites - CPF 146.374.088-30.

PORTARIA Nº 33/SMC-G/2022
Nomeia os membros para a Comissão de Análise de Mérito
Cultural prevista na Lei nº 4.819/1955; Decreto Municipal nº
16.619/1980; Decreto Municipal n° 52.201/2011 e regulamentada pela Portaria nº 01/SMC-G/2015.
ALINE NASCIMENTO BARROZO TORRES, SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE CULTURA, no uso das suas atribuições legais;
Considerando a Lei nº 4.819/1955 e as suas legislações
subsequentes, bem como o Decreto Municipal nº 16.619/1980,
que tratam sobre as declarações de utilidade pública;
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