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placa oficializando a reforma. Sr. Amauri, pede a palavra para 
falar sobre o ECO PONTO DA 70ª DELEGACIA, onde as caçam-
bas são muito grandes e altas, sem condições do munícipe 
alcançar para colocar seus entulhos, e que solicitou .ajuda do 
funcionário, que disse que não está autorizado faze-lo. Quer 
saber como agir. Andressa comenta que realmente existe uma 
lei que impede que os funcionários façam o descarte, mas que 
ira verificar o site da Alurb um telefone da OUVIDORIA para se 
fazer a reclamação. Andre – agradece a presença a SAS Nilze-
te, que representa o Supervisor de SAS SAPOPEMBA – Rafael, 
dando-lhe a palavra – Ela agradece o convite e irá participar 
das reuniões quando o titular Rafael, não puder comparecer. 
Comenta sobre os conteúdos discutidos na reunião e que está 
se interando com os assuntos dos equipamentos da SAS na 
região, procurando colaborar com a elaboração e participação 
nos projetos de Ação do Cades, estando a disposição. Andre 
retoma sua fala – agradecendo a todos representantes do 
poder público presentes, lembrando que o Rafael ficou de 
enviar o abaixo assinado e que os ofícios 11,12,13 já estão 
prontos para serem enviados. Comenta sobre a cartilha do 
monotrilho que a sra. Horana, comentou e que não foi envia-
da para subprefeitura como havia dito em conversa anterior. 
Na continuidade, Sr. Coordenador remete a fala sobre a ultima 
pauta do dia a sra. Vera para a Leitura dos Projetos de Grupos 
Ação do Cades – onde foi retirado nesta reunião 02 Grupos de

Ação – Grupo 01 - OFICINAS DE GOVERNO ABERTO EM 
PARCERIA COM ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - UMA 
PAZ E CADES SAPOPEMBA COM TEMÁTICAS PARA ÁREA AM-
BIENTAL E SUSUTENTABILIDADE – convidando como parceiros: 
SMS – SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE – VP SB - PAVS - PRO-
GRAMA AMBIENTES VERDES SAUDÁVEIS – SUBPREFEITURA 
SAPOPEMBA – SAS – SUPERVISÃO SAPOPEMBA – CPM – CON-
SELHO PARTICIPATIVO DE SAPOPEMBA – CADES SAPOPEMBA 
– CONSELHOS E MUNÍCIPES. Grupo 02 - ARBORIZAÇÃO EM 
PARCERIA COM O CADES VILA MARIANA projeto que visa 
aumentar o plantio de árvores e aumentar a permeabilidade in-
filtração de águas de chuva por meio da implantação de jardins 
de chuva, convidando como parceria: SVMA - SECRETARIA DO 
VERDE E MEIO AMBIENTE – SMS – SUPERVISÃO TÉCNICA DE 
SAÚDE – SB - PAVS - PROGRAMA AMBIENTES VERDES SAUDÁ-
VEIS – SUBPREFEITURA SAPOPEMBA – SAS – SUPERVISÃO SA-
POPEMBA –CPM – CONSELHO PARTICIPATIVO DE SAPOPEMBA 
– CADES SAPOPEMBA – ESCOLAS E MUNICIPES.

Demandas ofícios
O coordenador do Cades Sapopemba André levou para a 

aprovação de todos conselheiros presentes Luís Queijo, Edna 
Prates, Yolanda Prates.

Com a presença dos representantes do poder público 
Andressa Oliveira representando o Sr Presidente do Cades 
Sapopemba Chistian Lombardi, Cristiane Lopes representante 
da SVMA e Vera Cabrera interlocutora do cades Sapopemba.

Aprovação por votação online O CADES enviará oficio 
solicitando os contratos de manejo do parque Zilda Arns.

Aprovação por votação online de uma formulação de um 
oficio que será enviado aos representantes legais solicitando 
providências sobre a manutenção do parque Zilda Arns.

Aprovação por votação online Monotrilho – Será enviado ao 
metro oficio solicitando a cartilha de manutenção do corredor 
verde. Bem como documentos que os TCA estão em de acordo.

Aprovação por votação online propostas de envio de 
ofício a direção de parques e Sr secretario da SVMA propostas 
abaixo:

Proposta de avaliação e direcionamento de verba exclu-
siva ao manejo do parque da integração Zilda Arns, único 
contrato para o parque.

Cronograma de roçada afixado nas bases do parque e 
áreas que serã

O Cades Sapopemba instituído nos termos do artigo 
22 da lei 11426 de 18 outubro de 1993 e disciplinado pela 
lei 14887 de 15 de janeiro de 2009 o Cades é um órgão 
consultivo e deliberativo eRYYTm questões referentes à 
fiscalização,preservação, conservação, defesa, recuperação 
e melhoria do meYT+io ambiente natural construído e do 
trabalho em todo o município de São Paulo sobe decreto 
52153/2011.

Projetos futuros apresentados na Audiência Pública das 
Ações da Subprefeitura Sapopemba no 1º.. e 2º. Semestres de 
2020 – dia 18.12.2020 – chefe de gabinete Rubens.

PROJETOS A SEREM ELABORADOS
PROJETO DE AÇÕES INTEGRADAS COM SECRETARIAS :
# OFICINAS DE GOVERNO ABERTO EM PARCERIA COM 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - UMA PAZ E CADES 
SAPOPEMBA COM TEMÁTICAS PARA ÁREA AMBIENTAL E 
SUSTENTABILIDADE – convidando como parceiros: SMS – SU-
PERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE – VP SB - PAVS - PROGRAMA 
AMBIENTES VERDES SAUDÁVEIS – SUBPREFEITURA SAPO-
PEMBA – SAS – SAPOPEM – CONSELHOS E MUNÍCIPES.

# TRABALHAR ARBORIZAÇÃO EM PARCERIA COM CADES 
– VILA MARIANA

REVITALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS RESIDUOS EM PAR-
CERIA COM ALURB

DEMANDAS DOS CÓRREGOS QUE INTERLIGAM A NOSSA 
ABRANGÊNCIA.

APRESENTAÇÃO DA SVMA - APRESENTAÇÃO DE EXPERI-
ÊNCIAS EXITOSAS DOS CADES REGIONAIS - PARA POPULA-
ÇÃO E CONSELHEIROS COM TEMÁTICAS RELACIONADAS A 
AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE.

PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS COM CADES - SVMA – 
PAVS - CONSEG – CET – SABESP – SUBPREFEITURA – CARTÓ-
RIO – CPM – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL - PARA 
AS DEMANDAS DO PARQUE ZILDA ARNS ( ESTACIONAMENTO 
IRREGULAR - PONTOS VICIADOS DE LIXO – INSTALAÇÃO DE 
ECO PONTOS – MANUTENÇÃO DA ROÇAGEM ).

AS PROPOSTAS DE PROJETOS FUTUROS FORAM LIDAS 
PELA INTERLOCUTORA VERA, ONDE FOI APROVADO COMO 
PAUTA PARA A PROXIMA REUNIÃO ORDINARIA DE 02.03 – A 
APROVAÇÃO DOS GRUPOS 1 - OFICINAS DE AGENTES DE 
GOVERNO ABERTO EM PARCERIA COM AS ESCOLA DE EDU-
CAÇÃO AMBIENTAL - UMA PAZ E CADES DA SUPREFEITURA 
SAPOPEMBA COM TEMÁTICAS PARA ÁREA AMBIENTAL E 
SUSUTENTABILIDADE - COORDENADO POR VERA CABRERA E 
GRUPO 2 – ARBORIZAÇÃO EM PARCERIA COM O CADES VILA 
MARIANA Projeto que visa aumentar o plantio de árvores e 
aumentar a permeabilidade infiltração de águas de chuva por 
meio da implantação de jardins de chuva, convidando como 
parceria: SVMA - SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE 
– SMS – SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE – SB - PAVS - PRO-
GRAMA AMBIENTES VERDES SAUDÁVEIS – SUBPREFEITURA 
SAPOPEMBA – SAS – SAPOPEMBA – CPM – CONSELHO PAR-
TICIPATIVO DE SAPOPEMBA – CADES SAPOPEMBA – ESCO-
LAS - CONSELHOS E MUNICIPES. DESSA FORMA ESTAREMOS 
INICIANDO OS PROJETOS FUTUROS DO CADES, APRESENTAN-
DO CRONOGRAMA DE AÇÃO PARA SEREM APRESENTADOS E 
DISCUTIDOS NAS REUNIÕES SUBSEQUENTES AO ANO.

AS 20:20 hrs. O COORDENADOR ANDRÉ – DECLARA 
FINALIZADA A REUNIÃO – AGRADECENDO AOS PRESENTES 
E LEMBRANDO O AGENDAMENTO DA PRÓXIMA PARA O DIA 
02.03.2020 COM INICIO AS 18:OO CONFORME APROVAÇÃO 
DO CRONOGRAMA 1º. SEMESTRE 2021.

# ( PROJETOS SELECIONADOS PARA PLANO DE AÇÃO – 
1º. Semestre 2021 )

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 813

SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
ENDERECO: AVENIDA DO ORATÓRIO,
6061.2021/0000161-9 - Auto de Licença de Funcio-

namento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa INSTITUTO CECILIA MEIREILES CNPJ 

59389783000270 teve sua licença deferida.

A empresa BUFFET EVENTO PERFEITO H1 LTDA CNPJ 
27558285000137 teve sua licença deferida.

6060.2021/0000442-6 - Auto de Licença de Funcio-
namento Integrado para o Empreenda Fácil

DEFERIDO
A empresa BUFFET EVENTO PERFEITO H1 LTDA CNPJ 

27558285000137 teve sua licença deferida.
6060.2021/0000443-4 - Auto de Licença de Funcio-

namento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BUFFET EVENTO PERFEITO H1 LTDA CNPJ 

27558285000137 teve sua licença deferida.
6060.2021/0000444-2 - Auto de Licença de Funcio-

namento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BUFFET EVENTO PERFEITO H1 LTDA CNPJ 

27558285000137 teve sua licença deferida.
6060.2021/0000445-0 - Auto de Licença de Funcio-

namento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BUFFET EVENTO PERFEITO H1 LTDA CNPJ 

27558285000137 teve sua licença deferida.
6060.2021/0000448-5 - Auto de Licença de Funcio-

namento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BUFFET EVENTO PERFEITO H1 LTDA CNPJ 

27558285000137 teve sua licença deferida.
6060.2021/0000449-3 - Auto de Licença de Funcio-

namento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BUFFET EVENTO PERFEITO H1 LTDA CNPJ 

27558285000137 teve sua licença deferida.

 SAPOPEMBA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 DESPACHO DO SUBPREFEITO
6013.2019/0001442-1 - Saúde do servidor: Acidente de 

Trabalho e Auxílio Acidentário
Interessados: MARIA DO CARMO OLIVEIRA RF 654.583.1
I - Á vista da manisfestação de JUD (SEI nº033261342) 

concluindo pela caracterização do acidente de trabalho, AU-
TORIZO a concessão do benefício do Art.4º, ítem I, da Lei nº 
Lei 9159/80 para a servidora MARIA DO CARMO OLIVEIRA, 
RF 654.583.1.

II - Publique-se e após providências de SUGESP remeter à 
JUD-22 para as anotações pertinentes.

ATA 2A. REUNIÃO REMOTA DO CADES SAPO-
PEMBA - 02.02.2021

DATA: Terça Feira 02/02/2021
HORARIO: 18:00
LOCAL: ONLINE – PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

CONFORME PORTARIA N 47 SVMA – AJ - 2020
PRESENTES
Luiz Queijo – CONS. TITULAR – SOCIEDADE CIVIL
Maria Cristina dos Santos – CONVIDADA
Andressa Oliveira – REPRESENTANDO O PRESIDENTE – 

CHRISTIAN LOMBARDI
Cristiane Lopes – CONS. TITULAR PODER PÚBLICO – 

SVMA
Michelle – ADM PARQUE ZILDA ARNS
Vera L.A.Cabrera – INTERLOCUTORA- SUBPREFEITURA 

SAPOPEMBA
Rafael Gelli – MUNÍCIPE CONVIDADO
Andre Manoel dos Santos – CONS. TITULAR – COORDE-

NADOR
Gloria – MUNÍCIPE CONVIDADA
Amauri - MUNÍCIPE CONVIDADO
Maralina – SVMA – COORDENADORA DOS CADES RE-

GIONAIS
Vanessa - CONS. TITULAR PODER PÚBLICO – SMS STS 

VP-SB
Rogério – COORDENADOR DE GOVERNO – SUB SAPO-

PEMBA
Monica – MUNÍCIOPE CONVIDADA
Nilzete – SUPLENTE PODER PÚBLICO – SMADS
PAUTAS
Leitura da Ata de 19.01.21
Demandas dos munícipes:
Devolutivas de Demandas anteriores
Apresentação dos Projetos Futuros – Grupo 1 e Grupo 

2 - PLANO DE AÇÃO
Informes
Abertura da segunda reunião ordinária remota de 2021 

pela plataforma Microsoft Teams, as 18:30 horas, em cum-
primento a portaria 47 SVMA 2020 - André – Coordenador 
iniciou a reunião as 18:30 – agradecendo a presença de todos, 
e com a entrada da conselheira Fabiana, conseguimos o co-
rum necessário para iniciar a reunião. Lembrando da presença 
da Coordenadora dos Cades Regionais – Maralina Reis – que 
estará trazendo pautas sobre o processo Eleitoral do Cades 
que foi interrompido pela pandemia do Covid 19. Continua 
na abertura solicitando a apresentação dos presentes para 
iniciar a

Leitura da Ata de 19.01.2021 – aprovada e publicada 
em DOC 23.01.2021. Durante a leitura da ata, a assessora 
Andressa comenta sobre uma correção a ser feita: Correção 
da sua fala na reunião de 19.01.2021 – na devolutiva sobre 
o Eco-ponto Geovani Nasco: ”fomos informados que Atos ( 
órgão público e não empresa ) será a responsável pela im-
plantação do mesmo, informaram que a prefeitura não enviou 
o projeto. O engenheiro da Atos ficou de informar o andamen-
to do processo”. Retornando as pautas do dia André dirige a 
palavra para a Maralina Reis que fala sobre a situação atual 
das eleições dos Cades em 2020. Refere à portaria n.47 em 
março que suspendeu todo processo eleitoral dos Cades em 
SP., fazendo uma retrospectiva e atualização: Hoje contamos 
com 24 Cades para serem retomados os processos eleitorais – 
realizamos Cursos aos conselheiros e munícipes pela SVMA E 
UMA PAZ em novembro e dezembro 2020. Agora estamos nos 
organizando e elaborando os planejamentos para a retomada 
das Eleições dos processos eleitorais suspensos previstos para 
ate o final deste semestre, com previsão de Cursos de Educa-
ção Ambiental pela Uma Paz – em parcerias com Oficinas de 
Governo Aberto – Pavs – Programa Ambientes Verde Saúdá 
veis – com municipalização de Metas – onde estaremos pro-
pondo a elaboração de Projetos focados nas diretrizes da ODS.

- Luiz queijo – comenta sobre os projetos que não estão 
sendo aprovados.

Demandas dos munícipes presentes;
R. Sanguina – encaminhadas para o CADES – uma parte 

da subprefeitura e outra parte de SVMA
Devolutiva Andressa Oliveira = TEMOS EQUIPES TRABA-

LHANDO no escadão realizando limpeza, poda e carpinagem.
Sobre a reforma da ciclovia – monotrilho – Michelle diz que 
não se sabe quem está fazendo a obra. Andressa Tb diz que 
não é a subprefeitura, acredita ser o metro. Vai verificar me-
lhor sobre isso. Maria Cristina – indignada diz: a qual instân-
cia deveremos recorrer para saber sobre estes assuntos que 
não tem informação – que não é de ninguém a obra - como 
pode ser isso – André – comenta que deveríamos acionar o 
MP – para isso oficializamos os ofícios encaminhados E AUTO-
RIZADIS EM REUNIÃO NO CADES – SAPOPEMBA 19.01.2021. 
Andressa comenta que a subprefeitura atua na zeladoria e 
manutenção e cada área tem sua verba para executar suas 
obras e que fez uma visita no local e não encontrou nenhuma 

tenham um ano de conquistas, mesmo que sejam pequenas 
ou poucas.” Laís F F Galhardi.

Desta feita, já foi convocado o suplente que será apre-
sentado na próxima reunião. Foi aprovado o calendário das 
reuniões de 2021, que serão realizadas em todas as terças-
-feiras do mês, nos dias: 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6, 13/7, 10/8, 
14/9, 19/10, 9/11, 14/12.

Informes:
A Conselheira Márcia atualizou sobre as Rotas Acessíveis 

para as entidades de pessoas com deficiência visual. Em 
dezembro de 2020, último mês de gestão do secretário Cid 
Torquato teve início a rota Vila Mariana que parte da avenida 
prof. Ascendino Reis, sobe a Borges Lagoa até a Domingos 
de Moraes, deve ter desdobramentos nas ruas transversais, 
Marselhesa e Botucatu. Após a Domingos de Moraes à direita 
deve descer a rua Pedro de Toledo até a estação AACD do 
Metrô. Teve início, não foi concluída, faltam recursos, só fez 
o primeiro trecho, quando houver recursos devem estender. 
Este primeiro percurso servirá de teste. As botoeiras serão lici-
tadas, existe uma previsão de 8 botoeiras em cada travessia, 
160 botoeiras. Este trecho terá prosseguimento com a rota 
da DERDIC.A rota seguinte é a da ADEVEB, parte do Largo 
Ana Rosa. A CPA (Comissão Permanente de Acessibilidade) 
deve fazer uma cartilha com informações e orientação para a 
execução das calçadas. A representante da Subprefeitura VM 
contou que houve reunião na subprefeitura na quinta-feira 
da semana passada com a nova secretária da pessoa com 
deficiência, Silvia Grecco e sua equipe. Estiveram presentes 
o Diogo, subprefeito, Débora, arquiteta, e a CET. Carol Rocha, 
representante da subprefeitura, contou que a secretária foi à 
subprefeitura e disse que ela pretende entregar as rotas aces-
síveis nos 100 primeiros dias de gestão. A conselheira Denise 
alertou que com a pandemia e o fim do auxílio emergencial, 
seria essencial que a Prefeitura retomasse a campanha Cidade 
Solidária para continuar a doação de cestas básicas às comu-
nidades vulneráveis do distrito da Vila Mariana. A conselheira 
Márcia informou que hoje a Cidade Solidária está ligada à 
secretaria de Direitos Humanos e que ela encaminhou para as 
pessoas com deficiência física da Comunidade Mauro e conse-
guiu cartão alimentação via Pastoral e Fórum da Pessoa com 
Deficiência. Ela se colocou à disposição para acionar à ARID 
e o Fórum da Pessoa com Deficiência. O conselheiro Durval 
falou sobre a participação social na revisão do PDE e destacou 
a cadeira no conselho no CPMU, que não foi preenchida pela 
gestão atual. Argumentou que a prefeitura não deixa os con-
selheiros cumprirem sua missão. Durval disse que é necessário 
concentrar esforços para fazer cumprir a lei. O munícipe Jayme 
Alvarenga trouxe a reclamação dos entulhos jogados na Av. 
Ibirapuera, na calçada do Instituto Biológico. Indagou por que 
não colocam uma câmera, pois acha que a responsabilidade é 
do Instituto Biológico. O conselheiro Joel lembrou que o con-
selheiro Paulo Tulim fez vários vídeos e conseguiu que a Guar-
da Civil resolvesse a questão. O munícipe Jayme Alvarenga 
também reclamou da falta de limpeza da AV. Dante Pazzanese, 
uma região nobre. A conselheira Carolina Borges publicou 
para que entre em ata o ofício que enviou à Secretaria de 
Esportes, ao Prefeito Bruno Covas e ao Vice-prefeito Ricardo 
Nunes. Sobre os ofícios enviados:

O ofício número 36, destinado ao Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer de São Paulo, faz alguns questionamentos 
sobre o Centro Educacional Esportivo Mané Garrincha. O SEI 
relacionado é o 6059.2020/0007476-1. Esse SEI foi recebido 
pela SEME em 16/12/20 porém sem resposta até a data de 
24 de janeiro.

O ofício número 37, destinado ao Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer de São Paulo, faz alguns questionamentos 
referente ao Parque das Bicicletas. O SEI relacionado é o 
6059.2020/0007482-6. Respondido em 4 de janeiro sobre o 
término da obra, porém os demais questionamentos foram ig-
norados. Seguem os questionamentos que não foram respon-
didos: Quais as atuais reformas e obras de melhorias aconte-
cendo no local? Qual o prazo de término? Qual o cronograma 
de próximas reformas e obras de melhorias do parque? Há um 
conselho gestor para o parque? Qual o contato, email e/ou 
telefone, do responsável pelo local? Qual a situação dos equi-
pamentos esportivos? Existe equipamento ou facilidade que 
está parado, interditado, total ou parcialmente, devido à falta 
de manutenção, pessoal ou similar? O Parque das Bicicletas 
tem um plano de investimentos e melhorias?

O ofício número 38, direcionado ao Prefeito Bruno Covas 
e ao Vice-prefeito Ricardo Nunes, referente ao Fortalecimen-
to da atuação do Conselho Participativo da Vila Mariana. 
Tem o SEI correspondente 6059.2020/0007485-0. O SEI foi 
para o gabinete do prefeito e em 15/12/20 foi aberto o SEI 
036758985. Em 28/12/2020 foi encaminhado para a SERS 
(Secretaria Especial de Relações Sociais) e não obtivemos mais 
informações.

 VILA PRUDENTE
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2021-2-028

SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE
ENDERECO: AVENIDA DO ORATORIO, 172
2021-0.001.567-9 MARIA INES ROLIM
DEFERIDO
DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA 

PELO DECRETO 57.776/ 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO 
PELO DECRETO 54.787/14

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOL-
VIMENTO URBANO

ENDERECO: .
PROCESSOS DA UNIDADE SUB-VP/CPDU/SFISC/F
2018-0.055.235-8 ITAÚ UNIBIANCO S/A
DEFERIDO
CONSIDERANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES NO 

PRESENTE, EM ESPECIAL A MANIFESTACAO DO AGENTE 
VISTOR EM(FLS. 26), DEFIRO O RECURSO APRESENTADO, 
CANCELANDO-SE O AM06-234.045-0 POSTO QUE O ESTABE-
LECIMENTO FAZ JUS AO BENEFICIO LEGAL NOS ARTIGOS 23 
DA LEI 13.558/03 ALTERADA PELA LEI 13.576/04 E ARTIGO 
30 DO DECRETO 45.324/04, QUE IMPEDEM A SANCAO DE 
QUALQUER ESTABELECIMENTO POR FALTA DE LICENCA DE 
FUNCIONAMENTO ENQUANTO A EDIFICACAO ONDE ESTA 
INSTALADO ESTIVER COM PEDIDO DE REGULARIZACAO EM 
ANALISE, COMO E O PRESENTE CASO FACE TELAS DE (FLS. 24 
A 26) (PROCESSO 2003-1.053.741-6).

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 813

SUBPREFEITURA DA VILA PRUDENTE
ENDERECO: AVENIDA DO ORATÓRIO, 172
6059.2019/0003356-7 - Cadastro de Anúncios
Despacho deferido
Interessados: Igreja Evangelica SOS Jesus
DESPACHO: 
DEFIRO o pedido de Cadastro de Anúncio Indicativo (CA-

DAN), nos termos da Lei 14.223/2006, Decreto 47.950/2006, 
Lei 16.822/2018.

Expediente Licenciamento
Publique-se.
Enviar correspondencia ao interessado, nos termos legais, 

com o teor do despacho.
6060.2021/0000441-8 - Auto de Licença de Funcio-

namento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO

2- À CPDU/UNAI para ciência, publicação e demais provi-
dências necessárias.

DIOGO BATISTA SOARES
Subprefeito
6059.2019/0004897-1 - Multas: recurso
Despacho indeferido
Interessados: FRANCISCO TAPAJOS PROJETO RESIDEN-

CIAL LTDA 
DESPACHO: 
1- Considerando as manifestações do Sr. Agente Vistor, da 

Sra. Supervisora Técnica de Fiscalização, da Sra. Coordenadora 
de CPDU e da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de 
decidir DETERMINO, a manutenção do Auto de Multa nº. 
10-334-227-3, por falta de fundamentação legal do pedido;

2- À CPDU/VM para ciência, publicação e demais provi-
dências necessárias.

LUIS FELIPE MIYABARA 
Chefe de Gabinete
SUB-VM
6059.2019/0001614-0 - Multas: recurso
Despacho indeferido
DESPACHO: 
1- Considerando as manifestações da Sra. Agente Vistor, 

da Sra. Supervisora Técnica de Fiscalização, da Sra. Coordena-
dora de CPDU e da Assessoria Jurídica, que acolho como razão 
de decidir DETERMINO, a manutenção do Auto de Multa nº. 
10-339.014-6, por falta de fundamentação legal do pedido;

2- À CPDU/VM para ciência, publicação e demais provi-
dências necessárias.

LUIS FELIPE MIYABARA
Chefe de Gabinete - SUB-VM 
 Ata da 89ª Reunião Ordinária do Conselho Participativo 

da Vila Mariana
Realização virtual através da plataforma Google Meet, no 

dia 26 de janeiro de 2021, das 18h30 às 20h20.
Participantes:
Poder público: Carolina Rocha, Subprefeitura Vila Mariana
Conselheiros titulares: Carmen Rocha, Carolina Borges, 

Durval Tabach, Eliana Conquista, Joel Pagan, Marcia Norcia, 
Mariana Mello, Denise Delfim, Tatiana Pimentel, Victor Plese

Suplente: Salvador Serrato
Faltas justificadas: Carlos Felicíssimo e Paulo Tulim e 

Lucian de Paula
Munícipes: Jayme Alvarenga, Luana Santos de Souza, 

Maria Albertina J. Carvalho, Cintia Ema Padovan
Pauta:
1) aprovação da ata de 8/12
2) eleição coordenador e secretário
3) plano regional (Denise)
4) convite para a defensoria pública e TCM participarem 

das reuniões e explicarem como eles trabalham e podem nos 
apoiar (Carol)

5) criação do GT para falarmos sobre a branquitude 
no bairro e tomarmos ciência que somos um dos bairros 
com menos negros da cidade. O que fazer para mudar essa 
realidade e garantir que todos vivenciem o bairro da mesma 
maneira (Carol)

6) em resposta ao que a SME respondeu na devolutiva do 
Ploa, perguntar qual o número médio de crianças por sala nas 
Emeis, quantas salas são de período integral e quantas são 
dois turnos (Carol)

7) criação de UBS na Vila Mariana (Marcia)
8) reforma da praça mauro
9) renúncia conselheira Laís
10) aprovação calendário anual de reuniões
Informes:
Atualização rotas acessíveis (Márcia)
Cadeira no CPMU (Durval)
Cestas Básicas (Denise)
A ata da 88ª reunião ordinária foi aprovada por todos os 

conselheiros presentes. A conselheira Denise Delfim continua 
na função de secretária e foi eleita para coordenadora a 
conselheira Carmen Rocha. Denise indagou sobre a revisão 
do PDE sem que fossem discutidos os planos regionais. Foi 
lembrado pelos conselheiros que, no ano passado, houve uma 
audiência sobre o orçamento e das 94 propostas, 15 foram 
selecionadas para que fossem escolhidas 5. E a resposta 
da secretaria de desenvolvimento urbano foi que não havia 
recursos para realizar essas 5 escolhidas. A conselheira Ca-
rolina propôs fazer um convite formal ao Tribunal de Contas, 
Defensoria Pública e Ministério Público para entender como 
eles podem apoiar os conselhos participativos diante da 
indiferença do poder municipal. Sobre a criação de grupos de 
trabalhos, sugeridos pela conselheira Carolina, a coordenado-
ra Carmen propôs, na próxima reunião, criar os GTs para os 
temas racismo no bairro e falta de escolas de período integral 
na região. Foi discutido o envio de um ofício à Secretaria de 
Educação para saber o número médio de alunos por sala no 
distrito da Vila Mariana e quantos estão em período integral. 
Ficou decidido pensar em um ofício para Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos e Cidadania e questionar sobre o 
Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Sobre 
a criação de uma UBS na Vila Mariana, a conselheira Márcia 
informou que entrou em contato com uma agente de saúde 
que disse que ela deveria falar com a Supervisão de Saúde. 
Ao fazer o contato, foi dito à conselheira Márcia que já existe 
previsão para a criação dessa UBS, mas não disseram como, 
onde, quando. Ela telefonou novamente e disseram que não 
é aconselhado passar informações por telefone, pediram para 
enviar a solicitação de informações por e-mail para: stsvmja-
baquara@gmail.com. Márcia pediu para deixar registrado 
estas informações em ata e solicitar na próxima gestão, o 
acompanhamento desta pauta. Contatos supervisão de Saúde: 
tel.: 5573 3646. E-mail: stsvmjabaquara@gmail.com O conse-
lheiro Victor disse que conselhos lutam por uma UBS na Vila 
Mariana há muito tempo. E a conselheira Carmen enfatizou 
ser essa uma questão urgente e que é possível ter a ajuda do 
Ministério Público. A ex-conselheira Laís Galhardi enviou uma 
carta (abaixo) renunciando ao cargo:

“Boa noite a todos.
Encaminhei um e-mail para a Carol
solicitando o meu desligamento do CPMVM. Imagino que 

devam ter lido e visto que ela já encaminhou para a Barbara 
que é a suplente que, se tiver interesse, assumirá. Minha 
decisão de sair do CPM foi tomada depois de diversas situa-
ções pelas quais passamos e não me agradaram. Na verdade, 
muitas me decepcionaram.Em um ano não construímos nada, 
patinamos a cada mês que passava. Meu tempo dedicado, 
e que não foi pouco, para nada serviu. Vi a Prefeitura usar 
o Conselho para justificar quórum em Audiências Públicas, 
achando que somos idiotas, usar o Conselho para trabalhos 
que eles deveriam fazer justificando dessa forma a partici-
pação social que NUNCA existiu. Cansei de brincar de faz de 
conta que nós participamos e eles fazem de conta que nos 
ouvem. Chega. Palhaçada tem limite. Se tivesse ganhando 
para isso acharia ruim, agora ser voluntária para isso, me 
desculpem, não desce. O bem mais precioso que temos é o 
TEMPO e não é para isso que vou continuar usando o meu. Os 
assuntos que são colocados na nossa pauta, não damos pros-
seguimento, simplesmente se perdem, estamos atirando para 
todos os lados e não nos concentramos em alguns pontos que 
poderíamos de fato atuar e sermos vistos/reconhecidos. A he-
terogeneidade nos faz crescer, ampliar o nosso leque de visão, 
nos traz discussões importantes, mas não adianta querermos 
abraçar o mundo se não conseguimos solucionar um mínimo 
em nossos distritos. Isso me desanimou por completo e decidi 
que vou investir meu tempo no que de fato traz resultados. 
Torço para que consigam deixar um legado bacana bem como 
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