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o Sr. Clovis direciona a pergunta a Sra. Maria José (Lia) se ela 
tem alguma informação e ela responde que as verbas foram 
destinadas a saúde devido a pandemia.

Sr. Clovis ressalta que não podemos nos reunir ou formar 
aglomerações e Sra. Maria José (Lia) também fala de Hospital 
de Campanha e o abandono do CRAS e fala sobre o terreno que 
o Sr. Flavio colocou, foi indicado a uma Creche ou UBS ou UPA, 
para fazer propostas que convém.

Sr. Amilton diz que ficou com o microfone mudo a reunião 
inteira, a fala sobre o orçamento e a melhoria de vielas e elogia 
a nossa Audiência Pública, onde também tem que se fazer a 
regularização fundiária, em outras regiões ele disse que as 
coisas avançam.

Sra. Mayara faz o desafio de nós divulgarmos o trabalho 
do Conselho para nossa luta ter maior relevância e fazermos o 
uso do Facebook.

Sr. Amilton pede facilidade de acesso as reuniões e infor-
mações.

Sr. Clovis diz agradecer o uso dos equipamentos da Sra. 
Mayara e pede força para avançarmos em comunhão, a Sra. 
Mayara está correta com relação ao Facebook e que existe um 
notebook na Subprefeitura a nossa disposição.

Sra. Mayara faz mais uma ressalva ao Sr. Helio, se seria 
possível a transmissão da nossa reunião no perfil do Facebook 
através da prefeitura.

Sr. Helio irá procurar a informação de transmitir a nossa 
reunião pelo Facebook e confirma a data da próxima reunião, 
Pauta PLOA 2021 e escolha de data para Audiência Pública.

Sr. Clovis agradece a todos do Governo, Munícipes e Conse-
lheiros e faz o encerramento: Boa noite a todos.

 PROCESSO Nº 6034.2021/0000456-4
Solicitação de desinterdição de estabelecimento interditado 

em razão do Decreto nº 59.298/2020
INTERESSADO: Comércio de Calçados Di Gaspi III LTDA
I - À vista dos elementos constantes no presente, e no uso 

das atribuições que me foram conferidas por Lei, AUTORIZO 
a desinterdição do estabelecimento Comércio de Calçados Di 
Gaspi III LTDA, situado à Av. Cupecê, nº 2.850, Jd. Prudêncio, 
São Paulo/SP, CEP 04366-000, considerando o disposto no 
Decreto nº 59.473, de 29 de maio de 2020, e na Portaria nº ° 
040/SMSUB/2020.

PROCESSO Nº 6034.2021/0000655-9
DESPACHO:
I - A vista dos elementos contidos no presente e no uso das 

atribuições a mim conferidas por lei, em especial o Decreto nº 
57.583/2017, visando a implantação de horta urbana/comunitá-
ria com a finalidade de produzir alimentos cultivados de forma 
orgânica, preservando o local sempre limpo e cultivado, propor-
cionando alimentos de ótima qualidade e alto valor nutritivo, 
TORNO PÚBLICO o pedido de celebração de termo de coope-
ração, do Senhor JORDÃO ROMEIRO DOS SANTOS, inscrito 
no CPF n° 130.006.128-66, para a área municipal localizada na 
Rua Itatá, ao lado do número 195, Praça Dr. Assis Monteiro, de 
aproximadamente 25m de frente, fundos com a Rua Itapecerica 
da Serra s/nº, conforme indicado nos autos.

II - Concedo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data da publicação deste despacho, para que outros eventuais 
proponentes possam manifestar seu interesse quanto ao mes-
mo objeto.

III - Na hipótese de manifestação de interesse pelo mes-
mo objeto no prazo estabelecido, ao novo proponente será 
concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação da 
documentação necessária ao prosseguimento do seu pedido.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 901

SUBPREFEITURA DA CIDADE ADEMAR
ENDERECO: AVENIDA YERVANT KISSAKIAN, 416
6034.2021/0000762-8 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A  e m p r e s a  R U B Y  C H O C O L AT E S  LT DA  C N P J 

42114137000117 teve sua licença deferida.
6034.2021/0000763-6 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A  e m p r e s a  R U B Y  C H O C O L AT E S  LT DA  C N P J 

42114137000117 teve sua licença deferida.
6034.2021/0000764-4 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A  e m p r e s a  R U B Y  C H O C O L AT E S  LT DA  C N P J 

42114137000117 teve sua licença deferida.
6034.2021/0000765-2 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A  e m p r e s a  R U B Y  C H O C O L AT E S  LT DA  C N P J 

42114137000117 teve sua licença deferida.
6034.2021/0000759-8 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA CNPJ 

320065000114 teve sua licença deferida.
6034.2021/0000760-1 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA CNPJ 

320065000114 teve sua licença deferida.

 ERMELINO MATARAZZO
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO N°: 6036.2021/0000822-6 - SOLI-
CITAÇÃO DE DESINTERDIÇÃO DE ESTABELECI-
MENTOS LACRADOS EM RAZÃO DA PANDEMIA 
– COVID-19

INTERESSADO: BAR E BILHAR DU CASTILHO
O Subprefeito de Ermelino Matarazzo, no exercício de sua 

competência nos termos da lei nº 13.399/2002, em acolhimento 
ao parecer da Assessoria Jurídica doc. SEI 046323386, resolve:

I - DEFERIR, com fulcro no disposto no Decreto Nº 59.473, 
DE 29 DE MAIO DE 2020 e alterações posteriores e na Portaria 
nº 040/SMSUB/2020 de 11/06/2020, o pedido de desinterdição 
do estabelecimento BAR E BILHAR DU CASTILHO, inscrito no 
CPNJ nº 41.540.497-0001-18, localizado à Rua Carnaúba dos 
Dantas, 431, Vila Santa Lucia, São Paulo/SP.

II - O deferimento da desinterdição não exime o interessa-
do do pagamento da multa.

 PORTARIA Nº 008/SUB-EM/GAB/2021.
JOEL BOMFIM DA SILVA, Subprefeito de Ermelino Matara-

zzo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em 
especial as disposições contidas no inciso XIV, do artigo 9º, da 
Lei 13.399 de 1º de agosto de 2002, e pelo Decreto nº 57.576 
de 1º de janeiro de 2017.

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, em especial os artigos 6º, inciso XVI 
e art. 51.

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e suas alterações, em especial o art. 3º, inciso 
IV e § 1º.

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 14.133, de 01 de abril 
de 2021 e suas alterações, em especial o art. 7º.

RESOLVE:
I – Nomear Comissão Permanente de Licitação da Subpre-

feitura de Ermelino Matarazzo, para atuar nas modalidades 
concorrência, tomada de preços, dispensa de licitação eletrôni-
ca, carta convite, pregão eletrônico, concurso, leilão e diálogo 
competitivo, ressalvadas as especificidades de cada legislação, 
com a seguinte composição:

1- Edilaine de Albuquerque Oliveira - RF: 793.425.4 - Pre-
sidente/Pregoeira

2- Keli Candido Oliveira - RF: 726.815.7 – Presidente Su-
plente/Pregoeira

3- Maria Pereira Guimarães – RF: 628.871.5 – Membro/
Pregoeira

4- Simone Gonçalves de Barros Oliveira - RF: 646.920.5 - 
Membro

5- Eliane Magalhães Rigon - RF: 736.220.0 - Membro
6- Leandro Coppola Ferreira – RF: 726.984.6 – Membro
II – A designação dos integrantes da Comissão de Licitação 

é feita sem prejuízo de suas atribuições.
III – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando expressamente a Portaria 019/GAB/SUB-EM/2020.

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2021-2-111

PREFEITURA REGIONAL ERMELINO MATARAZZO
ENDERECO: AVENIDA SAO MIGUEL, 5550 - TERREO
2019-0.046.040-4 ROGERIO NUNES TEIXEIRA
INDEFERIDO
LEI 16.050/14, 16.402/16, 16.642/17 E DECRETOS 

53.415/12 E 57.776/17

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 901

SUBPREFEITURA DE ERMELINO MATARAZZO
ENDERECO: AV. SÃO MIGUEL, 5550
6036.2021/0001000-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MSUPPI COMERCIO DE SORVETES LTDA CNPJ 

41992852000190 teve sua licença deferida.
6036.2021/0001001-8 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MSUPPI COMERCIO DE SORVETES LTDA CNPJ 

41992852000190 teve sua licença deferida.

 FREGUESIA-BRASILÂNDIA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SEI 6037.2021/0000784-5 
I. Face às informações constantes dos autos, em especial a 

manifestação da Coordenadoria de Projetos e Obras desta Sub-
prefeitura, que acolho e, no uso da competência que me foi atri-
buída pela Lei nº 13.399/02, AUTORIZO a emissão do Atestado 
de Capacidade Técnica para a empresa CENTURY Construções 
Comercio e Serviços Ltda, referente a Carta Contrato nº 06/
PRFB/2017, Processo Administrativo SEI 6037.2017/0000192-0.

SEI 6037.2021/0000885-0 
I. Face às informações constantes dos autos, em especial 

a manifestação da Coordenadoria de Projetos e Obras desta 
Subprefeitura, que acolho e, no uso da competência que me 
foi atribuída pela Lei nº 13.399/02, AUTORIZO a emissão do 
Atestado de Capacidade Técnica para a empresa CENTURY 
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente a 
Carta Contrato nº 02/SUB-FB/2020, Processo Administrativo SEI 
6037.2019/0002391-0.

 CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
Freguesia do Ó /Brasilândia Gestão 2020/2021
Às 19h00 (dezenove horas) do dia 26/05/2021(aos vinte e 

seis de maio de dois mil e vinte um) a coordenadora do CPM 
conselheira Simone Aparecida dos Santos Oliveira abre a reu-
nião ordinária do CPM Brasilândia/Freguesia do Ó pela platafor-
ma digital através de link gerado pela Subprefeitura Freguesia 
do Ó/ Brasilândia. Após a espera da primeira chamada ás 19h00 
seguiu na segunda chamada 19h30 a abertura da reunião, 
a coordenadora conselheira Simone Aparecida dos Santos 
Oliveira inicia com a apresentação dos conselheiros presentes 
e convidados : CPM Simone Oliveira ,Maria Helena Ferreira 
,Maria Aparecida Ribeiro ,Célia Sousa Santos ,servidor munici-
pal da sub setor de comunicação Bruno ,interlocutor Eduardo 
, Secretária Carmem e Subprefeito Sergio . O interlocutor Edu-
ardo iniciou enviando resposta das demandas serviço realizado 
a pedido da conselheira Célia via ofício CPM do reparo nas 
galerias da Rua da Nicarágua ,Rua Ilha de Itaparica e bueiros 
concertados frente a Creche, restando das solicitações a poda 
das árvores da pra da Rua do Mutirão e retirada de entulho da 
Rua da Mina e Rua da União com praça e esgoto aberto cujo 
se comprometeu junto com a conselheira e a Carmem visitar 
região para solicitar serviço ,segundo subprefeito registrar por 
fotos. Em seguida foi esclarecido demanda sobre antiga base 
da polícia desativada por hora sendo usada por Ong. por 
permissão do subprefeito. O subprefeito esclareceu que o local 
tem projeto a ser aprovado para uso do espaço e vai ser usado 
temporariamente para guardar carros, mas assim que o espaço 
for liberado o projeto será retomado .Conselheira coordenadora 
Simone Oliveira relata sobre ocorrido naquele espaço que a 
princípio seria um Eco ponto e depois foi destinado por projeto 
da então Sandra Santana que seria projeto menor que o Eco 
ponto e que devido mudança na diretoria da LURB e atraso da 
Enel que não fez a ligação de energia até o momento ,embora 
não compreendendo ,Carmem em seguida se apresenta como 
secretária do subprefeito, Tatiana servidora também se apresen-
ta dizendo que está acompanhando os conselhos de habitação 
e vai participar mais vezes dos conselhos em geral. Eduardo 
Interlocutor também afirma que a pedido anterior estão sendo 
feitas algumas ações de fiscalização dos bailes e aglomerações 
inclusive no último final de semana na Praça Mariele e Jardim 
Carumbé foram feitas em ação conjunta com GCM ,PM e 
Subprefeitura ,com relação ao CONSEG afirmou que avisou 
ao representante que entrem em contato conosco em trazer 
respostas às demandas ,a conselheira coordenadora questionou 
nesse momento o Subprefeito Sérgio sobre quais medidas 
especiais estariam sendo aplicadas ao distrito nesse momento 
de Pandemia,o mesmo respondeu que as medidas que cabiam 
a prefeitura na zeladoria e fiscalização mesmo com escasso 
número de funcionários estavam sendo realizadas em conjunto 
com Procon e vigilância Sanitária ,esclarecendo também que 
em questão de distribuição de cestas básicas o Cras junto com 
a secretaria de Assistência Social estariam fazendo em conjunto 
ações com as entidades sociais na região. A Conselheira Simone 
Oliveira passa então esclarecimentos sobre eleição do CPMU e 
da importância dos conselheiros participarem como candidatos 
ou apoiando -a a entrar neste conselho na eleição a se realizar 
no próximo dia 6/6/2021 as 12h via link para votarem e elege-
rem os representantes da Norte 2 - Cachoerinha ,Casa Verde, 
Freguesia do Ò ,Brasilândia ,Jaraguá , Perus e Pirituba ,também 
passa relatório das ações da comissão de saúde que conseguiu 
junto com a supervisão Técnica encaminhar demandas de cân-
cer , cirurgia, e consultas e exames resolvidos aproveitando a 
ocasião a conselheira Simone Oliveira salienta da importância 
do subprefeito Sergio solicitar ao Hospital Cachoeirinha uma 
medida eficaz e efetiva para setor de comunicação internação 

e faz relato de casos em que pacientes internados ficam sem 
contato com seus parentes por falha no setor de comunicação 
,a conselheira sugere então que o subprefeito faça um ofício 
em nome dos munícipes e conselhos que tal canal sofra uma 
regulação pela necessidade em tempos de pandemia de evo-
lução nos canais até mesmo por via WhatsApp ,onde o estado 
de saúde dos internados sejam informados a seus respectivos 
familiares em todo complexo hospitalar ,amenizando o sofri-
mento emocional e físico do paciente o Subprefeito anotou o 
pedido e ficou de realizar o mesmo. Encerramos a reunião com 
o compromisso das demais demandas serem respondidas nas 
próximas reuniões. Ficou também firmado que seria feita uma 
reunião extraordinária com os conselheiros para escolher as 15 
principais da lista de 52 sugestões para o PLOA 2022/2023 do 
Plano de Orçamento Municipal com as necessidades do distrito. 
Após informes, agradecimentos e sugestão de pauta para pró-
xima reunião em 30/06/2021 às 19:00. Finalizamos. Sem mais 
nada definido segue a Ata para publicação em diário oficial, a 
coordenadora Simone Oliveira agradece a todos os participan-
tes e dá por encerrada a reunião.

Coordenadora :Simone Aparecida dos Santos Oliveira Con-
selheiros: Maria Aparecida Ribeiro, Célia Sousa Santos, Almir 
Ferraz, Maria Helena Ferreira. Secretário: Francisco Luciano Lima 
Interlocutor: Carlos Eduardo Costa

CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
Freguesia do Ó /Brasilândia Gestão 2020/2021
Às 19h00 (dezenove horas) do dia 10/06/2021(aos dez de 

junho de dois mil e vinte um) a coordenadora do CPM con-
selheira Simone Aparecida dos Santos Oliveira abre a reunião 
extraordinária para escolher as 15 principais sugestões de um 
total de 52 para o PLOA 2022/2023 do Plano de Orçamento 
Municipal com participação do CPM Brasilândia/Freguesia do 
Ó, pela plataforma digital meet através de link gerado pela 
Subprefeitura .Após a espera da primeira chamada às 19h00 
seguiu na segunda chamada 19h30 a abertura da reunião, 
a coordenadora conselheira Simone Aparecida dos Santos 
Oliveira inicia com a apresentação dos conselheiros presentes 
e convidados : CPM Simone Oliveira ,Maria Aparecida Ribeiro 
,Célia Sousa Santos , Almir Ferraz ,Francisco Luciano Lima ,a 
conselheira Maria Helena justificou ausência por motivo de saú-
de ,secretária Carmem Oliveira ,interlocutor Eduardo iniciamos 
com a indicação do conselheiro Almir Ferraz e posteriormente 
com a leitura e indicação da conselheira Simone Oliveira que 
salientou a importância de aderir às propostas que beneficias-
sem os dois distritos Freguesia do Ó e Brasilândia sentindo falta 
nos apontamentos de medidas para área da saúde na região 
,pedindo aos conselheiros que era de suma importância que o 
orçamento municipal atentasse para medidas sociais e de gera-
ção de renda pela atual situação econômica do distrito ,subme-
tida à prévia análise dos conselheiros foram escolhidas então 
as seguintes propostas pelos conselheiros titulares Seguem as 
propostas por códigos

Propostas: 110 , 145 ,156 ,745,1168,1614 ,1774 ,2171, 
2177,2608,547,1226,2425,2562, e 2585.

Após informes, agradecimentos finalizamos as 20h45 . 
Sem mais nada definido segue a Ata para publicação em diário 
oficial, a coordenadora Simone Oliveira agradece a todos os 
participantes e dá por encerrada a reunião.

 GUAIANASES
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SEI: 6038.2021/0001060-4 /CCOI/SI-
GRC:26580259 /O.S./SGZ:43829740

ASSUNTO: Remoção de Árvore em Canteiro
INTERESSADO: CCOI/Defesa Civil de Guaianases
ENDEREÇO: Rua Pe. Nildo do Amaral Jr., 23/24 – Jd. Cen-

tenário
DESPACHO DEFERIDO
No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, visto 

informações em laudo técnico emitido por engenheiro agrôno-
mo desta; com fundamento nos dispositivos da Lei 10.365/87, 
Art. 11, Incs. III e IV e Decreto Mun. 26.535/88. Defiro o manejo 
por Supressão/Corte de 01 (uma) árvore da espécie Ficus micro-
carpa (Figueira) – plantada em canteiro central junto a sistema 
de drenagem.

6038.2021/0000938-0 - SOLICITAÇÃO DE AVA-
LIAÇÃO DE REMOÇÃO EM MANEJO ARBÓREO 
INTERNO

ASSUNTO: Avaliação de Árvore Interna
INTERESSADO: Rodrigo Barbosa
ENDEREÇO: R. Lagoa de Esmoriz, 04 – Jd. Soares
DESPACHO DEFERIDO
No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à 

vista das informações em laudo técnico emitido por engenheiro 
agrônomo desta; com fundamento nos dispositivos da Lei 
10.365/87, Art. 11. Incs. II, III e IV (alt. pela Lei 17.267/2020) e 
Decreto Mun. 26.535/88. Defiro o manejo por Supressão/Corte 
de 01 (uma) árvore da espécie Ficus guaranitica (Figueira brava) 
- plantada em área particular.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 901

SUBPREFEITURA DE GUAIANASES
ENDERECO: ESTRADA ITAQUERA-GUAIANASES, 2.56
A vista do contido no 6038.2021/0001076-0 - JOAO BA-

TISTA NANI JUNIOR - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO 
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 
58.831/2019..

 IPIRANGA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 901

SUBPREFEITURA DO IPIRANGA
ENDERECO: RUA LINO COUTINHO, 444
6039.2021/0001588-1 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa G D I IND. E COM. DE MATERIAL HOSPITALAR 

LTDA CNPJ 8851110000250 teve sua licença deferida.
6039.2021/0001590-3 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa G D I IND. E COM. DE MATERIAL HOSPITALAR 

LTDA CNPJ 8851110000250 teve sua licença deferida.
6039.2021/0001589-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa G D I IND. E COM. DE MATERIAL HOSPITALAR 

LTDA CNPJ 8851110000250 teve sua licença deferida.
6039.2021/0001593-8 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa FELIOE GUIDO BALDO GUARIENTO CNPJ 

42012511000173 teve sua licença deferida.

 ITAIM PAULISTA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 PROCESSO Nº 6058.2020/0001804-1
Interessado: MARIO GARCIA GOMES 
ASSUNTO: CERTIDÃO DE EXISTENCIA DE MULTAS
De acordo com atribuições a mim conferidas por lei infor-

mo que os dados contidos no SCF (Sistema de Controle de Fis-
calização) foram encontradas ate a presente data 08 de junho 
de 2021 referente ao contribuinte: 139.440.0032-2 as multas 
30.007.827- 7, incrita em JUD; 30.008.274-6 negada em JUD; 
e 30.013.110 -1 ativa; deve -se assim ser lavrada a Certidão 
deMultas para o local em questão.

 ITAQUERA
 GABINETE DA SUBPREFEITA

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 901

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA
ENDERECO: R. AUGUSTO CARLOS BAUMAN, 851
6041.2021/0001416-9 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PAULO INACIO FONTES FERNANDES RACOES 

CNPJ 3336783000177 teve sua licença deferida.
6041.2021/0001417-7 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PAULO INACIO FONTES FERNANDES RACOES 

CNPJ 3336783000177 teve sua licença deferida.
6041.2021/0001418-5 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PAULO INACIO FONTES FERNANDES RACOES 

CNPJ 3336783000177 teve sua licença deferida.
A vista do contido no 6041.2021/0001419-3 - RILDISON 

LAURENTINO DA SILVA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZA-
ÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto 
nº 58.831/2019..A vista do contido no 6041.2021/0001420-7 - 
GILBERTO SEVERO DOS SANTOS 45031274549 - DEFIRO A POR-
TARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços 
nos termos Decreto nº 58.831/2019..6041.2021/0001422-3 
- Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o 
Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa DROGARIA SAMPAIO SOUZA EIRELI CNPJ 

25226972000120 teve sua licença deferida.
6041.2021/0001423-1 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DROGARIA SAMPAIO SOUZA EIRELI CNPJ 

25226972000120 teve sua licença deferida.
6041.2021/0001424-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DROGARIA SAMPAIO SOUZA EIRELI CNPJ 

25226972000120 teve sua licença deferida.
6041.2021/0001428-2 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ASPEN COMERCIO DE ROUPAS BRANCAS E 

ACESSORIOS EIRELI CNPJ 11040643000347 teve sua licença 
deferida.

6041.2021/0001429-0 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa ASPEN COMERCIO DE ROUPAS BRANCAS E 

ACESSORIOS EIRELI CNPJ 11040643000347 teve sua licença 
deferida.

6041.2021/0001414-2 - Auto de Licença de Funciona-
mento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa G. O PLACAS ESTAMPADORA LTDA CNPJ 

36146537000101 teve sua licença deferida.
6041.2021/0001415-0 - Auto de Licença de Funciona-

mento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa G. O PLACAS ESTAMPADORA LTDA CNPJ 

36146537000101 teve sua licença deferida.

 JABAQUARA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 901

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA
ENDERECO: AV. ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA 

PEREIRA, 2314
6042.2021/0001011-8- Solicitação de Certidão de 

Auto de Multas
Interessado: Ricardo Roncada
DESPACHO
1. DEFIRO. 1.1 Certifique-se o que constar, pagos os emo-

lumentos devidos. 1.2 A certidão ficará à disposição do interes-
sado pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao fim do qual o processo 
será arquivado.

2. PROVIDÊNCIAS POSTERIORES 2.1. À CPDU / UNAI para 
publicação e expedição da certidão em conformidade com a 
minuta em SEI (045937536). 

 JAÇANÃ-TREMEMBÉ
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 901

SUBPREFEITURA DO JAÇANÃ / TREMEMBÉ
ENDERECO: AV. LUIS STAMATIS, 300
6043.2021/0001093-8 - Comunicação de Regulariza-

ção MPL - Muro, Passeio e Limpeza
Despacho deferido
Interessados: MARC ANTONIE GABRIEL TODESCO
DESPACHO: 
No uso das atribuições a mim conferidas por Lei, DEFIRO 

o Comunicado de Regularização apresentado por Marc Antonie 
Gabriel Todesco, e em consequência CANCELO o AM nº 25-
059.410-2, com fulcro nos artigos 07 e 13 da Lei 15.442/11 e 
artigo 1º da Lei 15.733/13 e de acordo com a manifestação da 
Agente Vistora responsável pela autuação.

 LAPA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 901

SUBPREFEITURA DA LAPA
ENDERECO: RUA GUAICURUS, 1000

D601185
Realce

D601185
Realce

D601185
Realce
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