quinta-feira, 26 de agosto de 2021
Conselheiros ausentes: Inicio (3): Itana Dos Santos Reis
(ausência não justificada), Solange Viana de Oliveira (ausência
justificada ao coordenador), Bruno Marcos Freitas Maués (ausência justificada ao coordenador)
Representantes do governo municipal presentes (3):
José Hélio Aragão dos Santos (Interlocutor e Coordenador de
Governo Local), Renato Galindo Jardim da Silva (Subprefeito
Cidade Ademar).
Representantes de entidades (9): Clair Helena dos Santos (CECASUL - Centro de Cidadania e Ação Social Sul), Claudio
Costa (Representante moradores área particular, Ladainha
do Mar), Jaqueline Mazzuca (Representante moradores área
particular, Ladainha do Mar), Helder Colombo (representante
do CADES Cidade Ademar e participante do Movimento Núcleo Político São Paulo), Marcia Fonseca Simões (Educadora e
membro do Crecesa. - Conselho de Representantes de escola da
Diretoria de Santo Amaro), Mauro Silva (Jornalista e secretário
geral do CPM Jabaquara), Osvaldir Freitas (CECASUL - Centro
de Cidadania e Ação Social Sul), Paulo Roberto Silva Santos
(Presidente do Conseg Cidade Ademar), Wesley Rosa (Ativista,
Manancial, Parque dos Búfalos).
Munícipes presentes (12): Alexandre Figueiredo, Ariel,
Claudio Costa, Cleuder de Paula, Edison Hiroyama, José Carlos
Baliza, Laryssa Kruger da Costa, Maria de Carli, Maria Cosma,
Rogério Peixoto, Sandra Maria Arruda de Souza, Willians S
Quintino.
O Coordenador informou a pauta da reunião, “Limpeza
da Represa Billings”, deixou clara a complexidade do assunto,
por envolver diversos órgãos e empresas responsáveis. Dúvidas
foram geradas, mas ainda assim foram convidados diversos
representantes, no entanto, nenhum presente.
Antes da leitura e aprovação da Ata anterior, o coordenador
informou que conforme ciência dos colegiados em reuniões
anteriores e de acordo com a (PORTARIA Nº 001/PREF/CC/
SERS/2020), os conselheiros, Maria José da Silva e Waldir
Antônio Pereira, por terem deixado de comparecer, a mais de
6(seis) reuniões plenárias, perderam o mandato, ambos foram
informados, deram ciência do fato e foram substituídos, pelos
suplentes Carlos Antonio Gomes, este presente, agradeceu
colocando-se a disposição de todos e Bruno Marcos Freitas
Maués, este ausente porém com sua falta justificada. A suplente
Mariana Gomes Mendes da Silva, enviou sua carta de renúncia,
por não poder assumir como titular no momento.
Tornou-se
nula a indicação do cargo 2º secretário em reunião anterior, por
não constar na Portaria onde dispõe sobre o funcionamento do
Conselho Participativo Municipal.
A secretária Soraia, iniciou a leitura da ata referente a
Reunião Ordinária, ocorrida em 19 (dezenove) de julho de 2021
(dois mil e vinte e um). Correções foram feitas e a ata foi aprovada pelos conselheiros presentes.
A conselheira Mayara, realizou uma breve apresentação,
detalhando 4 (quatro) questões principais sobre a Problemas
da Represa Billings a serem respondidas pelo poder público,
sendo elas: Cheiro ruim da represa e proliferação das algas;
lançamento de esgoto de “áreas irregulares” e ocupação das
áreas de manancial por falta de moradia; Implantação de transporte aquaviário na Represa Billings e Ações de despoluição da
Represa Billings. Descreveu que a Billings tem um potencial,
inclusive de amparo a pessoas que vivem diretamente da pesca.
O Subprefeito Renato Jardim, recebe a palavra, comprimenta, agradece a todos, inclusive ao novo conselheiro Carlos e
coloca-se a disposição para qualquer intervenção.
O munícipe Willians Quintino, perguntou ao Subprefeito
Renato Jardim, sobre o plano de ação aos problemas citados
pela conselheira Mayara. O subprefeito esclareceu; “Em reunião
corriqueira com a OIDA (Operação Integrada Defesa das Águas)
e com os demais órgãos envolvidos, tive oportunidade de expor
a forma que acredito e penso ser factível e a forma do trato às
ações da subprefeitura são inoperantes, quase o famoso enxugar gelo, por conta das intervenções e as constantes invasões,
que é um dos maiores e mais critico dos problemas”. Possuímos
na região ocupações irregulares, é um problema habitacional
da cidade, não cabendo julgamento puro e simples. O direito
a moradia é Lei.
Alegou a exigência da condução, diferente da forma como
é feita atualmente, a atuação de uma equipe central e do envolvimento de diversos órgãos, junção de forças do poder público
municipal e estadual. É utópico acreditar que a GCM, Polícia
Militar, a subprefeitura irá às intervenções solucionar onde
existe o crime aliciando as invasões. Relatou a complexibilidade
da limpeza das águas, informou que a Prefeitura não tem recurso para isso, lamentou a ausência dos representantes destas
instituições. Citou Apurá, Campos do Pilão com 800 e poucas
moradias, que para poder realizar o projeto da subprefeitura,
sem a desocupação de 59 famílias será inviável a implementação de infraestrutura, impossibilitando a qualificação da
nossa região em verba alocada destinada para este projeto que
beneficiaria muitos.
O Sr. Paulo do CONSEG, questionou sobre o Residencial Espanha, a principio, construído para atender, aproximadamente
3800 pessoas, que estavam às margens da represa em situação
de vulnerabilidade. Como garantir que os cadastrados moravam
na região, pois o residencial está completamente habitado e
parece não ter atendido o objetivo inicial, tirar as famílias das
margens da represa.
Propõe a varrição nas bordas da Represa para minimizar
a poluição, utilizar a mesma adequação feitas no projeto pinheiros (SABESP) em alguns córregos da região, aplicando-se
também a beira da represa.
Clóvis, expôs que a Sabesp faz as ligações em áreas irregulares, passam a ser coniventes e o problema passa a ser também deles e não somente da ocupação. Propôs a participação
de todo conselho na Audiência Pública, onde diversos órgãos
estarão presentes. Aproveitou para falar da Limpeza da Rua da
Rainha das Missões e o entorno, pedindo a varrição e fiscalização na prestação deste serviço pela prefeitura. O Renato alertou
que nestes casos o registro fotográfico, registro com protocolo
no aplicativo 156 ou no site ajuda e muito a mitigar estas falhas, principalmente quando é uma terceirizada (LOCAT). Assim
evidenciará para pontuar e multar a prestadora de serviço.
Renato explanou que as dificuldades em conter as invasões
e os ilícitos, as invasões são rápidas, embora as intervenções
aconteçam com frequência, o Residencial Espanha foi idealizado para atender outras áreas de mananciais, além de Cidade
Ademar e Pedreira. Existem as ilicitudes na comercialização
informal e de outros artifícios ilegais. Dorotéia II, o residencial
Espanha e o Fumaça estão lotados. Prova de que as invasões
aumentaram. Sobre o lixo, explicou que 80% do lixo nas áreas
de mananciais, boca de lobo e córregos, são de restos de construção que deveriam ser destinados ao eco ponto.
Sugerido o empenho do Conselho em solicitar conjuntamente com outros Conselhos a varrição das bordas da represa.
O Conselheiro Aluízio (Telico) lembrou o direito previsto
pela Constituição, sobre a oferta, demanda de moradias e a
suposta responsabilização da poluição pelas invasões. O Subprefeito enfatizou o Déficit habitacional de 250 mil e o possível
atendimento a 4 mil beneficiados pelo programa.
Osvaldir falou sobre o “participe mais”, as cinco prioridades de cada subprefeitura; A moradia, o CEU, núcleo de
combate a violência a mulher e as duas UPAs , solicitou o apoio
atuante do subprefeito, pois não estão garantidas, para estar
no projeto de lei do orçamento, parabenizou a apresentação da
Mayara frente a complexibilidade dos problemas que envolve
a represa e o entorno. “Acordamos enviar proposta para a
Assembleia com apoio do Ênio Tatto junto com a comissão de
meio ambiente, uma audiência publica, tentando unir todas as
pontas que tenham alguma responsabilidade diante de tamanha demanda e propõe que o Conselho participe ativamente
desta audiência publica, pois sabemos que esta questão é a
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longo prazo. Enfatiza que o apoio a proposta de 2000 (duas) mil
moradias, pois fará a diferença para nossa região.
O Renato ratificou as prioridades citadas, sugerindo a
manifestação do Conselho junto ao Prefeito, este, por sua vez,
conhecedor das necessidades da região Sul, menciona a densidade populacional e as dificuldades de atender a demanda.
Elder Colombo, conselheiro do CADES Cidade Ademar,
coloca-se a disposição na busca pela “Billings limpa” e propõe
a contratação de engenheiro especializado no assunto, pois é
delicado o manuseio, transporte e descarte de materiais metais
pesados. Renato explicou o custo do descarte e das soluções
dos ECOPONTOS e transporte destes materiais.
Conselheiro Carlos, indagou sobre o órgão responsável pela
Billings demonstrou a preocupação sobre o transporte público
integrado entre bairros como prioridade, antes mesmo dos
hidroviários. Ressalta o processo de fiscalização constante nos
projetos dedicados para atender a demanda de moradias.
Respondendo as duvidas e perguntas, Renato evidencia que
a questão ambiental, limpeza das águas, está muito atrelada às
ocupações, moradias e descarte ilegal. A solução é muito mais
ampla do que foi dito. Aproveitou para falar sobre o projeto
coletando que está acontecendo em outras regiões com o intuído de classificar os nossos lixos, as águas e gerar renda para a
população, esse é apenas um “pedacinho de construção”.
Clair, evidenciou a dedicação á votação do participe mais
e o engajamento dos movimentos e conselheiros. Disse sobre
a falta de planejamento do bairro Cidade Ademar, um bairro
dormitório, porém lindo. E afirmou que a moradia digna valoriza
nossa região e é de direito do ser humano. Declarou que o lixo
é mecanizado e falta Eco Ponto. Agradeceu ao subprefeito pelo
envolvimento e atenção envolvida.
Amilton, elogiou a atuação do subprefeito em melhorias na
área onde são distribuídas doação de cestas básicas, utilizado
juntamente com a UniSocial. Solicita a transparência do processo, decreto e execução desta área, pois no inicio da construção
ele pode acompanhar. Fez referência Rua Cônego José Paschoal
Christofaro - Pedreira, próximo das Chácaras Vila das Estações,
onde o muro desabou e se é de responsabilidade da prefeitura
ou do proprietário do imóvel, pois está atrapalhando o trânsito
local.
Wesley Rosa, militante, ativista mananciais Parque dos
Búfalos relata que a reunião vem de encontro à área que atua,
deslocamento e reassentamento no processo junto a SEHAB.
Declara que os 8 (oito) lotes do programa mananciais foram
retomados, lote Apurá teve aumento de cerca de 20 (vinte)
milhões de reais e o lote Mata Virgem aproximadamente 75000
milhões de reais. O consórcio de mananciais e o reassentamento das famílias no Residencial Espanha envolvem muito mais
questões, como regularização fundiária, obras foram iniciadas
sem laudos cautelares das casas, gerando diversos acidentes.
Destacou a importância do envolvimento do Conselho, pois os
problemas reais vão além dos processos.
Jaqueline Mazzuca e Claudio Casto declaram que estão
representando moradores da área particular, obras na Ladainha
do Mar, “mesmo entendendo a supremacia do Estado”, segundo ela, terrenos foram lacrados e solicita auxilio de interlocução
para uma audiência com a Secretaria da Habitação. Pede maiores explicações, pois as assistentes sociais não estão preparadas
para levar as informações, não tinham se quer a ciência que
nesta área existia terrenos particulares.
O subprefeito coloca-se a disposição de Jaqueline e Claudio
para atendê-los pessoalmente e dispôs o celular 11-985508390. Declara que Wesley tem muita propriedade e conhece
a legislação, porém com algumas ressalvas de apresentação.
Agradece conselheiro Amilton pelos elogios e a questão participativa do que se esta construindo. Com relação só muro Rua
Cônego José Paschoal Christofaro – Pedreira (Ferradura) este
está judicializado. Estamos em processo executivo, construção
com respeito a todos. Sem esquecer-se do legislativo, vereadores que destinam recurso e emendas que buscam votos na
região, mérito a quem tem. Transparência sempre. Com relação
à Dona Bimba, foi uma execução pública recurso de um milhão,
com participação de alguns vereadores, com marcação de território, total transparência. Firmado uma parceria com Sebrae
de grande valia para região com diversas ações de melhoria.
Total respeito ao direito a moradia, cidade degradada e ter
sensibilidade para atender as pessoas. Mas. Se é para buscar
regularidades em todos os níveis, temos que ter direito sim, mas
deveres também.
Ficou decidido e aprovado por todos os conselheiros presentes o comprometimento na entrega dos encaminhamentos
para participação em Audiência Pública, manifestação oficial
do conselho, em cobrar os órgãos envolvidos na solução da
limpeza Represa Billings, em conjunto com todas os movimentos e órgãos envolvidos. Solicitar a presença em loco da SEHAB,
juntamente com os conselheiros na Ladainha do Mar.
Amilton propõe ao conselho trazer algum representante da
educação ou social para obter a transparência das doações de
cestas básicas entregue no CEU.
Existiram diversas manifestações via Chat, são elas:
[19/07 19:23] Mauro Gremio (Convidado)(
Sou o Mauro Alves da Silva, secretario geral do CPM Jabaquara.... estou interessado no debate sobre o Projeto Novo
Rio Pinheiros.
[19/07 19:24] Mauro Gremio (Convidado)
Os córregos são comuns aos dois distritos e subprefeituras
[19/07 19:31] Mauro Gremio (Convidado)
acho que a leitura da ata é uma perda de tempo.... poderia
ser distribuida aos conselheiros e só fariam as observações para
correções. Mauro Silva
[19/07 19:48] Mauro Gremio (Convidado)
48 minutos para ler ata
[19/07 19:54] Mauro Gremio (Convidado)
54 minutos de leitura de ata
[19/07 20:00] Mauro Gremio (Convidado)
Tem de convicar;convocar a SIURB para falar sobre as obras
nos córregos
[19/07 20:13] Mauro Gremio (Convidado)
A ata pode ser dispensada a leitura logo no inicio. basta a
votação dos conselheiros.
[19/07 20:14] Mauro Gremio (Convidado)
Parece que só tem moradias irregulares... e os clubes e as
marinas irregulares
[19/07 20:20] Mauro Gremio (Convidado)
Os órgãos municipais devem ser convocados; e também
devem responder a quastionamento objetivosm por escrito
19/07 20:29] Mauro Gremio (Convidado)
A principal cusa da poluição do pinheiros é a inversão da
correnteza do riao
[19/07 20:30] Mauro Gremio (Convidado)
correnteza do rio
[19/07 20:36] Mauro Gremio (Convidado)
Cadê os politicos que vende estes terrenos irregulares ao
longo dos anos
[19/07 20:38] Mauro Gremio (Convidado)
O CPM Cid Ademar pode requisitar a informação sobre
como foram ocupados os imoveis do residencial Estanha... pode
ser feito via lei de acesso à informação...
[19/07 20:39] Mauro Gremio (Convidado)
Nao quero falar de viva voz.... meu texto já diz o que penso
[19/07 20:44] Mauro Gremio (Convidado)
A poluiiçao da Billings tem muito a ver com a falta de
tratamento de esgoto do rio Pinheiros
[19/07 20:47] Mauro Gremio (Convidado)
A Cidade de São Paulo expulsa os moradors para a periferia
[19/07 20:52] Mauro Gremio (Convidado)
mais um gestor colocando a culpa nas costas do povo...
quem é que está vendendo terrenos irregulares e nõa é punido...

[19/07 20:54] Mauro Gremio (Convidado)
as 5 prioridades são pra inglês ver.... não cumpriram as
propostas do ano passado...
[19/07 21:05] Mauro Gremio (Convidado)
mais uma fala contra o povo, ignorando aas grandes
empresas e os clubes irregulares; e a questão dos esgoto pela
inversão do Rio Pinheiros
[19/07 21:06] Mauro Gremio (Convidado)
Não tem solução para estes bairros, pois não era para
expulsar essas fanílias para estas periferias
[19/07 21:07] Mauro Gremio (Convidado)
mais uma fala culopando os pobres pelas suas próprias
misérias
[19/07 21:13] Mauro Gremio (Convidado)
essa votação é pura enganação, pois vai depender do aval
da prefeitura
[19/07 21:25] Mauro Gremio (Convidado)
quando o tema fica mais complicado, a reunião acaba
[19/07 21:33] Mauro Gremio (Convidado)
mais um governante culpando a população pobre.... cade a
puniçao aos loteadores ilegais
[19/07 21:35] Mauro Gremio (Convidado)
peço que salvem o chat
[19/07 21:36] Mauro Gremio (Convidado)
tem de cobrar os responsaveis pela populição da billings
[19/07 19:29] Willians Quintino (Convidado)
Pergunto sobre ações atuais efetivas de limpeza da represa
billings , áreas de mananciais invadidas , as ações de fiscalização que deveria ser constante e sistêmicas pois a degradação
tomou proporções irreversíveis, esgotos despejados e sem prospecções de soluçao a curto médio e longo prazo, existe algum
plano de ação? Quais?
[19/07 19:32] Willians Quintino (Convidado)
Acredito que se trata de ser um ato legal e obrigatório.
19/07 19:43] Willians Quintino (Convidado)
Importante!
Gostaria de perguntar ao Presidente do CONSEG 43DP, o Sr.
Paulo. Qdo voltaremos a ter reuniões, mesmo que virtualmente?
nossa região aumentou a quantidade de roubos e furtos, a
sensação de segurança estágio estremecida pela ausência de
policiamento ostensivo, principalmente no período matutino.
[19/07 19:50] Willians Quintino (Convidado)
Começou a reunião às 19h17 min a leitura foi iniciada as
19h20 min... 30 min de leitura da ata.
[19/07 19:57] Paulão do Conseg (Convidado)
Favor acertar a ata,
A queda do poste por erosão aconteceu no piscinão número 01.
[19/07 20:12] Soraia Carvalho COM
Mauro, infelizmente a secretaria nos coloca essa condição
de leitura da ata anterior por ser uma reunião aberta, inclusive
a munícipes com direto a falas. Concordo contigo que leva
muito tempo.
[19/07 20:15] Soraia Carvalho CPM
Mauro, todas suas colocações são pertinentes e contará
em ata.
[19/07 20:17] Soraia Carvalho CPM
Por gentileza, peço a todos para se apresentarem, deixar
email mencionar em qual entidade representam
[19/07 20:38] Soraia Carvalho CPM
Mauro Gremio (Convidado) vai entrar na sequencia da
fala? entendo ser pertinente
[19/07 21:44] Soraia Carvalho CPM
todos os conselheiros concordam com os devidos encaminhamentos. se não condarem favor se manifestar no chat
[19/07 20:12] wesleyrosa87 (Convidado)
QUERO TER ACESSO A ESTA RESPOSTA OFICIAL DA SABESP
SOBRE PRODUTOS QUÍMICOS POR FAVOR.
[19/07 20:19] Helder (Guest) (Convidado)
boa noite, meu nome é Helder Colombo sou representante
do CADES Cidade Ademar, Faço parte também do movimento NÚCLEO POLÍTICO SÃO PAULO, com relação as áreas de
mananciais não pode haver esgoto e sim fossa séptica, com
relação ao transporte temos que ter o cuidado para que não
haja suspensão dos produtos químicos.
[19/07 20:32] Mayara Oliveira Torres da Silva (Convidado)
Só pra contextualizar: estamos tentando viabilizar, via
Alesp, uma audiência pública para tratar sobre os problemas da
Billings com todos os órgãos responsáveis presentes
[19/07 21:01] MARCIA FONSECA SIMOES (Convidado)
Olá, sou Marcia Fonseca Simões Educadora, membro do
Crecesa - Conselho de Representantes de escola da Diretoria
de Santo Amaro, aqui como ouvinte. Também votamos nas
proposta finais de ontem A falta de escolas nesta região é
desesperadora ??
[19/07 21:08] Osvaldir Freitas (Convidado)
Acho q por falta de informação o Carlos generalizou.
família atendida em projeto de moradia socilal, não pode ser
atendida em outro. por isso existe o cadúnico.
[19/07 21:12] Rogerio Peixoto (Convidado)
Espero que nunca tenha metrô. Levar infraestrutura desse
porte para as áreas de mananciais significaria estimular para
que venham mais ocupações. E o que ainda resta de matas
iria ao chão. Só para ilustrar, bastou o poder público construir
o espanha no pq dos Búfalos para piorar o transito na região
aumentando a procura por terrenos para que venham mais
ocupações. E não podemos esquecer que é o crime organizado
quem está loteando e vendendo terrenos nessas áreas.
[19/07 21:35] Rogerio Peixoto (Convidado)
Renato tocou na ferida. Construir sem aprovação da prefeitura é ilegal. São Paulo é uma cidade que tem leis
[19/07 21:36] Rogerio Peixoto (Convidado)
Quem paga aluguel precisa pressionar a SEHAB por construção de HIS nas áreas ociosas próximas ao centro. Não nas
áreas de mananciais. Precisamos recuperar as matas
[19/07 21:35] Valdice (Convidado)
Renato uma pessoa que ganha um salário mínimo e ainda
paga aluguel tem condições de comprar moradia digna?
O coordenador Flavio, Informa que foi ela entregue e
publicada a ata pendente da primeira reunião do conselho
e finaliza a reunião se comprometendo em realizar todos os
encaminhamentos necessários em prol da Billings. Agradece a
todos e encerra a reunião.

ATOS ADMINISTRATIVOS
DESPACHOS: LISTA 949
SUBPREFEITURA DA CIDADE ADEMAR
ENDERECO: AVENIDA YERVANT KISSAKIAN, 416
6034.2021/0001158-7 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PLACAS SUL ESTAMPADORA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ 37255123000183 teve sua licença
deferida.
SUPRESSÃO POR CORTE DE 01 (HUM) EXEMPLAR ARBÓREO DE FIGUEIRA (FICUS BENJAMINA) 08X45, POR DANIFICAR
O PATRIMÔNIO PRIVADO, COM PLANTIO DE 01 (UMA) MUDA
DE EXEMPLAR ARBÓREO NATIVO DA MATA ATLÂNTICA, DE
GRANDE PORTE, PADRÃO DEPAVE, EM LOCAL PRÓXIMO À RUA
ABDO NASSER, 62.
SUPRESSÃO POR CORTE DE 01 (HUM) EXEMPLAR ARBÓREO DE PAINEIRA (CEIBA SPECIOSA) 12X70, POR APRESENTA
RISCO IMINENTE DE QUEDA, COM O PLANTIO DE 01 (UMA)
MUDA DE EXEMPLAR ARBÓREO NATIVA DA MATA ATLÂNTICA,
DE MÉDIO PORTE, PADRÃO DEPAVE, EM LOCAL PRÓXIMO À
RUA CONSTANTINO MAROQUI, ESQUINA COM A RUA OSCAR
SCHADE.

São Paulo, 66 (167) – 5
SUPRESSÃO POR CORTE DE 01 (HUM) EXEMPLAR ARBÓREO DE SIBIPIRUNA (POINCIANELLA PLUVIOSA) 10X45 POR
CAUSAR DANO AO PATRIMÔNIO PRIVADO E POR ESTAR COM
SUAS RAÍZES ENOVELADAS, PODENDO ESTAR DESEQUILIBRADA, COM O PLANTIO DE 01 (UMA) MUDA DE EXEMPLAR
ARBÓREO NATIVO DA MATA ATLÂNTICA, DE MÉDIO PORTE,
PADRÃO DEPAVE, EM LOCAL PRÓXIMO AO PASSEIO PÚBLICO
DA RUA VICENTE LEITE, 181.
SUPRESSÃO POR CORTE DE 01 (UMA) FIGUEIRA (FICUS
BENJAMINA) 10X70, QUE ESTÁ DANIFICANDO TODO O PASSEIO PÚBLICO E A REDE DE ÁGUA PLUVIAL, COM PLANTIO
DE 01 (UMA) MUDA DE DE EXEMPLAR ARBÓREO NATIVO DA
MATA ATLÂNTICA, DE MÉDIO PORTE, PADRÃO DEPAVE, EM
LOCAL PRÓXIMO À RUA CLOWER BASTOS CORTEZ, 297.
SUPRESSÃO POR CORTE DE UMA FIGUEIRA (FICUS BENJAMINA) 10X50, COM PLANTIO DE 01 (UMA) MUDA DE EXEMPLAR ARBÓREO NATIVO DA MATA ATLÂNTICA, DE MÉDIO
PORTE, PADRÃO DEPAVE, EM LOCAL PRÓXIMO AO PASSEIO
PÚBLICO DA RUA CATARINA GABRIELLI, 456..
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A vista do contido no 6035.2021/0000959-6 - MAMADOU
DIOUM - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio
e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..A
vista do contido no 6035.2021/0000960-0 - FRANSEILDO
TARGINO DA SILVA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019..

ERMELINO MATARAZZO
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2021-2-158
PREFEITURA REGIONAL ERMELINO MATARAZZO
ENDERECO: AVENIDA SAO MIGUEL, 5550 - TERREO
2014-0.271.821-3 MAGNO EMILIO MOREIRA LEITE
INDEFERIDO
O SISTEMA ELETRONICO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUCAO CANCELA O DESPACHO DE INDEFERIMENTO DO PROCESSO ACIMA, PUBLICADO INDEVIDAMENTE EM 10/03/2021
DEVIDO A FALHA NO FLUXO DO SISTEMA.
2014-0.280.389-0 DOUGLAS PIAZZON
INDEFERIDO
O SISTEMA ELETRONICO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUCAO CANCELA O DESPACHO DE INDEFERIMENTO DO PROCESSO ACIMA, PUBLICADO INDEVIDAMENTE EM 11/03/2021
DEVIDO A FALHA NO FLUXO DO SISTEMA.
2017-0.187.221-4 JOSE ALVES DE OLIVEIRA
INDEFERIDO
O SISTEMA ELETRONICO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUCAO CANCELA O DESPACHO DE INDEFERIMENTO DO PROCESSO ACIMA, PUBLICADO INDEVIDAMENTE EM 10/03/2021
DEVIDO A FALHA NO FLUXO DO SISTEMA.
2018-0.060.137-5 MAYARA MENDES REPLE
INDEFERIDO
O SISTEMA ELETRONICO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUCAO CANCELA O DESPACHO DE INDEFERIMENTO DO PROCESSO ACIMA, PUBLICADO INDEVIDAMENTE EM 11/03/2021
DEVIDO A FALHA NO FLUXO DO SISTEMA.
2018-0.072.683-6 REINALDO FABIANO RIBEIRO
INDEFERIDO
O SISTEMA ELETRONICO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUCAO CANCELA O DESPACHO DE INDEFERIMENTO DO PROCESSO ACIMA, PUBLICADO INDEVIDAMENTE EM 10/03/2021
DEVIDO A FALHA NO FLUXO DO SISTEMA.
2018-0.090.453-0 MARIA LUCIA PETITTO
INDEFERIDO
O SISTEMA ELETRONICO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUCAO CANCELA O DESPACHO DE INDEFERIMENTO DO PROCESSO ACIMA, PUBLICADO INDEVIDAMENTE EM 10/03/2021
DEVIDO A FALHA NO FLUXO DO SISTEMA.
2019-0.040.921-2 ANA MARIA NOGUEIRA ANACLETO
INDEFERIDO
O SISTEMA ELETRONICO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUCAO CANCELA O DESPACHO DE INDEFERIMENTO DO PROCESSO ACIMA, PUBLICADO INDEVIDAMENTE EM 11/03/2021
DEVIDO A FALHA NO FLUXO DO SISTEMA.

ATOS ADMINISTRATIVOS
DESPACHOS: LISTA 949
SUBPREFEITURA DE ERMELINO MATARAZZO
ENDERECO: AV. SÃO MIGUEL, 5550
6048.2021/0002814-1 - Multas: cancelamento
Despacho prejudicado
Interessado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade São
Paulo S. A.
À vista dos elementos contidos no SEI 6048.2021/00028141, e com base na manifestação da Coordenadora de Planejamento e Desenvolvimento Urbano nº 050688708, que acolho
como razão de decidir, profiro a seguinte decisão:
1 - PREJUDICADO: Fica prejudicada a análise do pedido
inicial, uma vez que o prazo para recurso encontra-se expirado.
6048.2021/0002812-5 - Multas: cancelamento
Despacho prejudicado
Interessado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade São
Paulo S. A.
À vista dos elementos contidos no SEI 6048.2021/00028141, e com base na manifestação da Coordenadora de Planejamento e Desenvolvimento Urbano nº 050783462, que acolho
como razão de decidir, profiro a seguinte decisão:
1 - PREJUDICADO: Fica prejudicada a análise do pedido
inicial, uma vez que o prazo para recurso encontra-se expirado.
6036.2021/0001329-7 - Comunicações Administrativas: Memorando
Despacho deferido
Interessados: OCASIONS HOTEL LTDA.
DESPACHO: DEFIRO, CANCELE-SE o auto de multa 28020.148-6 de acordo com a lei 16.402/16 artigos 01 e 136
dentre outros e de acordo com a manifestação do agente vistor
em SEI 049786979.
01-Publique-se
02-Encaminhar à Unai para prosseguimento
6036.2021/0001449-8 - Comunicações Administrativas: Memorando
Despacho deferido
INTERESSADO: GREICE REGINA ALBIERI
DESPACHO:CANCELE-SE o auto de multa 28-019.840-0
de acordo com a lei 15.442/11, artigos 11 e 15 dentre outros
e de acordo com a manifestação do agente vistor em SEI
050842596.
01-Publique-se
02-Encaminhar à Unai para prosseguimento
6036.2021/0001215-0 - Comunicação de Regularização MPL - Muro, Passeio e Limpeza
Despacho deferido
INTERESSADO: WILSON ROBERTO TABUCO

