14 – São Paulo, 64 (242)
SGZ 176123 – SUB-MG - DEFERIDO o pedido de poda
de levantamento, poda de limpeza, poda de formação e afastar
dos fios e da varanda de 03 (três) árvores da espécie Espirradeira, localizadas no passeio público da Av. Ede, 547 – 551 - 555
– Vila Ede, conforme Artigo 11, inciso II, da Lei 10.365/87.
SIGRC 22.552.295 – LUCIANO CAVALCANTE VIEIRA
- DEFERIDO o pedido de poda de levantamento e poda de limpeza de 01 (uma) árvore da espécie Ficus, localizada no passeio
público da Rua Cônego Luis Gonzaga Biazi, 296 – Carandiru,
conforme Artigo 11, inciso II, da Lei 10.365/87.
SIGRC 22.568.398 – WMF SUPEMERCADOS DO BRASIL
- DEFERIDO o pedido de remoção/corte 01 (umas) árvore da
espécie Alfeneiro (1) e poda de levantamento, poda de limpeza
e liberar placas (sinalização) de 06 (seis), árvores da espécie
Alfeneiro (2), localizadas no passeio público da Av. Joaquina
Ramalho, 340 – Vila Guilherme, conforme Artigo 11, inciso II,
da Lei 10.365/87.
SIGRC 22.426.743 – FRANK FERREIRA MARTINS DEFERIDO o pedido de poda de levantamento e poda de
limpeza de 02 (duas) árvores da espécie Alfeneiro, localizadas
no passeio público da Rua Paulo Avelar, 60 – Vila Dom Pedro II,
conforme Artigo 11, inciso II, da Lei 10.365/87.
SGZ 193606 – SUB-MG - DEFERIDO o pedido de poda de
limpeza e afastar arbusto interno de 01 (uma) árvore da espécie
Ipê Amarelo, localizada no passeio público da Rua Paulo de
Avelar, 762 oposto - 753 – Vila Dom Pedro II, conforme Artigo
11, inciso II, da Lei 10.365/87.

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2019-2-236
SUBPREFEITURA VILA MARIA-VILA GUILHERME
ENDERECO: RUA GENERAL MENDES, 111
2019-0.047.430-8 GAMALIEL CAMILO TIBIRICA
DEFERIDO
DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA
PELO DECRETO 57.776/ 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO
PELO DECRETO 54.787/14

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
DESPACHOS: LISTA 507
SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME
ENDERECO: R. GENERAL MENDES N° 111
A vista do contido no 6058.2019/0003377-4 - LUCAS PEREIRA DOS SANTOS - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto
nº 58.831/2019..A vista do contido no 6058.2019/00033782 - JORGE LUIZ DE ALMEIDA BORGES - DEFIRO A PORTARIA
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços
nos termos Decreto nº 58.831/2019..A vista do contido no
6058.2019/0003379-0 - JORGE LUIZ DE ALMEIDA BORGES - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação
de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019..

VILA MARIANA
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2019-2-236
SUBPREFEITURA VILA MARIANA
ENDERECO: RUA JOSE DE MAGALHAES, N 500
2019-0.047.384-0 FERNANDO DE SOUSA REIS FILHO
DEFERIDO
DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA
PELO DECRETO 57.776/ 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO
PELO DECRETO 54.787/14
2019-0.047.397-2 CARBON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
DEFERIDO
DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA
PELO DECRETO 57.776/ 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO
PELO DECRETO 54.787/14
2019-0.047.398-0 CARBON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
DEFERIDO
DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA
PELO DECRETO 57.776/ 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO
PELO DECRETO 54.787/14
2019-0.047.410-3 SIRLENE JOLI
DEFERIDO
DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 57.776/17.
2019-0.047.429-4 LUISA SOARES RABELLO
DEFERIDO
DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA
PELO DECRETO 57.776/ 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO
PELO DECRETO 54.787/14
2019-0.047.456-1 GEMELLI DI FRANCESCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
DEFERIDO
DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 57.776/17.
PROCESSOS DA UNIDADE SUB-VM/G
2017-0.180.344-1 FRANCISCO MANOEL DE SANTANA
DEFERIDO
EM FACE DOS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PRESENTE,
EM ESPECIAL AS MANIFESTAÇÕES DO MENBRO DA COMISSÃO
ÀS FLS. 07 E 10, DEFIRO O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO
TPU N° 2015/00012-00, NOS TERMOS DA LEI 15.947/13 E
DECRETO 55.085/14
2018-0.038.222-3 LANCHONETE MARINA FLORA LTDA ME
DEFERIDO
EM FACE DOS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PRESENTE,
EM ESPECIAL AS MANIFESTAÇÕES DA UNIDADE TÉCNICA,
SUPERVISÃO E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE FLS. 40 E 41, DEFIRO O PEDIDO
DE LICENÇA DE ANÚNCIO INDICATIVO, NOS TERMOS DA LEI
14.223/06 E DECRETO 47.950/06.

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
DESPACHOS: LISTA 507
SUBPREFEITURA VILA MARIANA
ENDERECO: RUA JOSÉ DE MAGALHÃES, 500
A vista do contido no 6059.2019/0010363-8 - ANA PAULA
MARQUES FERREIRA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto
nº 58.831/2019..A vista do contido no 6059.2019/0010362-0
- FRANCISCA SILVA DE MARIZ - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos termos
Decreto nº 58.831/2019..6059.2019/0010375-1 - Auto de
Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda
Fácil
DEFERIDO
A empresa N. NABOULSI TRADUTORES ASSOCIADOS LTDA.
CNPJ 10569586000163 teve sua licença deferida.
6059.2019/0010376-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa N. NABOULSI TRADUTORES ASSOCIADOS LTDA.
CNPJ 10569586000163 teve sua licença deferida.

Diário Oficial da Cidade de São Paulo
ATA DA 70ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA VILA
MARIANA (“CPM-VM”)
1. Data, Horário e Local: Ao 03º dia do mês de setembro de
2019, às 18 hs, na Subprefeitura de Vila Mariana, na Rua José
de Magalhães, 500, Vila Clementino, São Paulo, SP.
2. Mesa: Coordenadora: Mirian Glória do Amaral Diaz (“Mirian”); Secretário: Carolina Aurélio Borges (“Carolina”).
3. Convocação e Presença: Convocação publicada no Diário
Oficial do Município de São Paulo, nos termos do Regimento
Interno do Conselho Participativo da Vila Mariana (“Regimento
Interno”). Presentes (i) os Conselheiros Participativos eleitos
para o biênio 2018/2019, Claudia Vacilian Mendes Cahali, Carolina Aurelio Borges, Ligia Pinheiro de Jesus, Mariana Rodrigues
de Carvalho Mello, Miriam Glória do Amaral Diaz, Paulo Luciano
Sguario de Silva, Marcela Carolina Cerda Munoz, Maria Victoria
Romano. Justificaram ausência os Conselheiros: Angela Cristina
de Mattos Quintanilha, Simone de Borba Oliveira Boacnin, Marcia Josefina Norcia. Faltaram: Conselheira Irlas Maria Bezerra,
Jane Alice dos Santos Mairão e João Paulo Campello Os presentes assinaram a lista de presença que, rubricada pelas partes,
integra esta ata como Anexo I. Também estiveram presentes os
munícipes Márcia Groeninga, João V. da Silva, Maria da Graça
da Silva B., Marcella Ponter, Caio Lessa, Clarice Oliveira, Alexandre D’Ani, a interlocutora da Subprefeitura de Vila Mariana Sra.
Carolina Rocha, a Coordenadora da Coordenação de Políticas
para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente da Secretaria
de Direitos Humanos e Cidadania, Sra. Jennifer Alvarez, o Chefe
de Gabinete, Sr. Luis Felipe Miyabara e o Subprefeito de Vila
Mariana Sr. Fabrício Cobra Arbex.
4. Ordem do Dia:
Pauta:
1) Devolutiva avaliação da subprefeitura sobre audiência
pública do orçamento de 2020.
2) Sala para os Conselheiros.
3) Crachás.
4) Material de escritório.
5) Lanche para as reuniões.
6) Convidar candidatos ao Conselho tutelar da Vila Mariana
para se apresentar e falar de suas propostas.
7) Convidar secretaria de Direitos Humanos ou buscar
informações para orientar dúvidas dos imigrantes.
8) Reforçar a continuidade da feirinha metrô Ana Rosa e
incluir mais atividades culturais como shows.
9) Cobrar protocolo do ofício solicitado pela Carolina a CET
e Colégio Arquidiocesano.
10) Informes Gerais dos conselheiros em exercício;
11) Informes da subprefeitura;
12) Espaço para os munícipes presentes;
13) Encerramento.
5. Discussões:
A conselheira Mariana sugere acréscimos de alguns itens
que não foram incluídos na pauta (Art 39 do Regimento Interno). Todos presentes se manifestam por estarem de acordo e os
seguintes itens são incluídos. 11) Informes sobre os avanços na
requalificação do parquinho da Avenida José Maria Whitaker.
12) Falta de placas e de conscientização das pessoas sobre os
cachorros sendo conduzidos fora de coleiras em praças, parquinhos e feiras. 13) Conversa com a CET a não execução da Lei
de área escolar de segurança no entorno das escolas públicas.
Chegou uma nova demanda da escola CEI Suzana Campos/
APAE. A Munícipe Marcela questiona sobre a devolutiva das
demandas que trouxe na reunião de agosto. Os conselheiros
informam que a devolutiva cabe a subprefeitura e será dado ao
término dos assuntos da pauta.
1- Discussão sobre o item 7: Há uma inversão de ordem
da pauta para que a Jennifer Alvarez, Coordenadora da Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho
Decente da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, possa
fazer as devolutivas. A conselheira Maria Victoria relata um
caso de falta de acolhimento de uma imigrante no momento
de renovação do documento para estrangeiros. Jennifer questiona sobre as características dos imigrantes na região. Maria
Victoria sugere que a subprefeitura faça um levantamento de
como é a população de imigrantes da região, e segue sua fala
dizendo sobre o ataque aos bolivianos no ?dia 18 de agosto,
que resultou na morte de dois deles e ferimento em um terceiro
e também o ataque a um bar e restaurante no domingo, de
palestinos, dia primeiro de setembro. Jennifer informa que são
196 nacionalidades na cidade. E segue informando que não há
imigrante ilegal no país, mas sim que há imigrantes com uma
situação documental irregular. Jennifer cita a lei nº ?16.478?,
de 8 de julho de 2016, que institui a Política Municipal para a
População Imigrante, decreto 57.533 de 2016. E explica sobre
os Centros de Referência e Atendimento para Imigrantes - CRAI,
destinados à prestação de serviços específicos aos imigrantes. A
conselheira Carolina questiona se há CRAI na subprefeitura da
Vila Mariana. Jennifer informa que o CRAI da região fica localizado no endereço Rua Major Diogo, 834, telefone 2361-3780. E
informa sobre a 2ª Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes: evento de participação social da população imigrante
mais importante da cidade de São Paulo, que será realizado nos
dias 8, 9 e 10 de novembro de 2019, e que é possível fazer conferências livres pelos territórios e levar para a Conferência Municipal. Jennifer também explica que as escolas públicas podem,
caso desejem e seja aprovada pelo conselho escolar, fornecer
aulas de português para imigrantes e que a escola interessada
deve procurar a ?Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.
Informa que a escola que oferece aulas de português para
imigrantes mais próxima da subprefeitura fica no Cambuci, pois
não há escolas com esse serviço na subprefeitura da Vila Mariana. Jennifer esclarece que o assunto de documentação trazido
pela Maria Victoria é de um escopo que vai além do município,
pois é de responsabilidade da polícia federal. E que a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania tem recebido relatos
de problemas no sistema da polícia federal, o que pode estar
gerando o problema relatado. Jennifer sugere que os problemas
sejam registrados na ouvidoria. Fabrício relata que há muitos
imigrantes trabalhando na equipe de asfalto e recapeamento.
Jennifer explica que há muitos imigrantes que não conseguem
validar seus currículos feitos em seus países de origem. Fabrício
informa que ele própio, Luiz Felipe e o Adilson poderão acolher
as demandas e dúvidas dos imigrantes da região, e se coloca
a disposição para as conselheiras imigrantes Marcela e Maria
Victoria. Jennifer informa sobre um projeto piloto do CRAI
móvel mas sem previsão para estar na Vila Mariana. Carolina
questiona sobre como encaminhar a sugestão da Maria Victoria
de se fazer um levantamento de dados dos imigrantes da região
da subprefeitura da Vila Mariana. Jennifer se disponibilizou a
compartilhar os dados do IBGE 2010. Às 19h a coordenadora
Mirian agradeceu a presença da Jennifer e seguiu com a pauta.
item 1. O Sr. ?Fabrício informa que enviou todas as sugestões do conselho participativo para a Secretaria da Fazenda, e
que a funcionária do financeiro da subprefeitura, Sra. Miriam,
colocou as demandas de requalificação de praças e espaços
públicos mais solicitadas pelo Conselho Participativo na área de
requalificação de espaços públicos do orçamento.
item 2. O Sr. ?Fabrício informa que a sala para os conselheiros participativos está em readequação, e que há um
movimento de mudança física das estações de trabalho de
funcionários da subprefeitura. A previsão é que a sala esteja
liberada em dezembro de 2020. O Sr. Fabrício disse que está
em aberto um chamamento público para as faculdades fazerem
parcerias com a subprefeitura. A conselheira Lígia questiona
sobre desdobramentos do Plano Regional da Subprefeitura.
Ressalta que de acordo com o decreto 57.537/16 deveria ter

sido criado um Núcleo Regional de Planejamento composto
por representantes das secretarias municipais, subprefeitura e
conselho participativo, aos quais caberia a elaboração do Plano
de Ação de Subprefeitura, para o detalhamento e priorização
do Plano Regional . A conselheira Claudia informa que o plano
regional entrou como um anexo da lei e que sente falta de
aderência com o programa de metas.A conselheira Ligia diz que
o Decreto prevê utilização de verba do FUNDURB inclusive para
desenvolvimento de projetos e pediu mais esclarecimentos.
O Sr.Fabrício disse que irá falar com algum responsável pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
item 3, 4 e 5: O Sr. ?Fabrício recomenda que as dúvidas
sejam tiradas diretamente com a funcionária do financeiro
da subprefeitura Miriam. Maria das Graças, coordenadora do
conselho participativo do M Boi Mirim mostrou o crachá que
eles fizeram, e informou que os conselheiros do M Boi Mirim
tem lanches e camisetas.
item 6.? O Sr. Fabrício informa que a eleição do conselho
tutelar será dia 6 de outubro. Os conselheiros participativos presentes decidem por fazer uma reunião extraordinária na terça,
dia 24 de setembro às 18h, para apresentação dos candidatos
do conselho tutelar. O Sr. Fabrício fará o convite formal para a
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS, para a comissão eleitoral do conselho tutelar, e para o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. A
subprefeitura fará a divulgação em suas redes sociais.
A conselheira ?Mirian relata que convidou diversos vereadores para estarem presentes na reunião de hoje do conselho
participativo. Após deliberações de conselheiros e subprefeito,
fica decidido fazer ofícios de convite para a presença, nas
próximas reuniões do conselho participativos, de pessoas que
costumam frequentar outros conselhos e associações: Conseg,
Associações de bairro, OAB, Rotary e CRECE. O Sr .Fabrício irá
fornecer os contatos necessários
item 8. A sra.? Clarice Oliveira é da região do Metrô Ana
Rosa e tem um projeto chamado Atitude na Praça e que pretende fazer um evento na praça. O Sr. Fabrício explica que a
praça do metrô Ana Rosa precisa de uma requalificação física
para promover um maior fluxo de pessoas pelo local. E que em
breve, mas sem data definida, haverá um chamamento público
para feiras permanentes da região da subprefeitura da Vila
Mariana. Informa também que a feira da Ana Rosa deve durar
30 dias a partir da data de início do contrato.
item 9. ? A conselheira Mariana questiona sobre a ciclovia.
O sr. Fabrício informa que não está conseguindo esclarecimentos com o Colégio Marista Arquidiocesano, mas que recebeu
um comunicado da CET informando que a ABEC (?Associação
Brasileira de Educacao e Cultura, responsável pelo colégio) foi
comunicada na data de ?18/06/19 sobre a aprovação do projeto
de construção da ciclovia. E, conforme prevê a lei 15150 no
seu artigo 10, "As medidas mitigadoras dos impactos sobre o
tráfego e/ou as medidas compensatórias deverão ser implementadas em 240 (duzentos e quarenta) dias contados da data da
aprovação dos projetos viários executivos. (Redação dada pela
Lei nº 16.801/2018)". A conselheira Carolina questiona que
faz dois meses que fez o rascunho de um ofício para o colégio
solicitando a presença deles na reunião do conselho para esclarecimentos sobre prazos da construção da ciclovia, porém o
ofício não foi encaminhado. A conselheira Cláudia explica que
teve diversos problemas pessoais e muita demanda no conselho
do parque do Ibirapuera, e que não conseguiu encaminhar o
ofício que a Carolina citou. Os conselheiros presentes decidem
por enviar o ofício o mais breve possível.
item 10- As conselheiras Ligia e Carolina informam que a
requalificação da pracinha na Rua José Maria Whitaker, entre as
ruas Fabio Bergamini Carlucci e Alameda dos Tacaúnas não foi
finalizada conforme combinado e que não estão conseguindo
conversar pelo celular com funcionário da Subprefeitura responsável pelas obras. O Sr. Fabrício informa que está pedindo
grama emprestada de outra subprefeitura para finalizar a
troca do concreto do parquinho, e que o gradil será cortado
na metade da sua altura conforme articulado entre a subprefeitura, a comunidade e escritório modelo da FMU. Sugere que
as conselheiras Ligia e Carolina marquem uma reunião com
o Sr. Dalmo. A conselheira Carolina relata que no dia 29 de
agosto às 18h20, sua filha de 3 anos quase foi mordida por um
cachorro de grande porte que estava solto na praça Janela do
Sol na rua Botucatu, e que precisou afastar o cachorro de perto
de sua filha pois a dona estava desatenta. A filha de Carolina
ficou assustada e relatou que sua roupa ficou cheia de pelos. A
munícipe Márcia Groeninga interrompeu o relato questionando
se novamente iriam falar disso, porque em toda reunião se
falava disso. A conselheira Carolina informou que o assunto
estará em pauta até ser resolvido. A conselheira Mariana esclareceu que esse tema é importante e que sempre fica para
o fim da reunião e que nunca recebe a importância devida. A
conselheira Carolina informa que pelo Estatuto da Criança e
Adolescente, artigo 16, a criança tem o direito de brincar, e que
os cachorros soltos em espaços públicos não permitem que as
crianças brinquem em segurança. A conselheira Mariana relata
que o parque Modelódromo, mesmo tendo um cachorródromo ,
tem muitos cachorros soltos e que os guardas não fazem nada.
A conselheira Carolina esclarece que quem tem que fiscalizar
é a subprefeitura, e não o guarda do parque, e que por isso, a
questão é trazida para a subprefeitura. O sr. Fabrício explica que
não há fiscais suficientes disponíveis para essa fiscalização. A
conselheira Mariana sugere que seja feita uma campanha pelas
redes sociais, e a conselheira Carolina reforça que não adianta
ser um post, mas sim uma grande campanha. O sr. Fabrício
questiona quem pode auxiliar a subprefeitura nisso, e Mariana,
Carolina e Lígia se colocam à disposição. Será marcada uma
reunião para tratar desse assunto. A conselheira Ligia relata que
recebeu demandas sobre a necessidade de revisão de faixas de
travessias de pedestres no encontro das ruas Otonis e Loefgreen, pois após a abertura da estação Hospital São Paulo na rua
dos Otonis, houve um grande aumento de fluxo de pessoas que
utiliza essa estação para acessar os equipamentos públicos da
Rua Loefgreen, a saber: CEI Suzana Campos Tauil, Emei e APAE.
A falta de sinalização no chão demarcando a presença de escolas, bem como a ausência de faixa de pedestres ou outro tipo
de moderador de tráfego vem trazendo risco de segurança no
acesso aos equipamentos. Informa que as demandas vieram da
creche, da escola infantil que inclusive mencionaram já terem
enviado ofício à CET. O sr. Fabrício sugeriu o agendamento de
reunião junto a CET e conselheiros acordaram pelo envio de
ofício em nome do CPM VM. A conselheira Carolina questiona a
subprefeitura sobre o Fundacentro, e o sr. Fabrício diz que continua acompanhando o assunto porém sem novidades.
Item 11- ?Mutirão da subprefeitura da Vila Mariana será
sábado, dia 28 de setembro, na região da São Judas. E que
na quinta, 26 de setembro, às 16h, o prefeito estará presente
em algum auditório na região da subprefeitura para ouvir os
munícipes.
Item 12- A sra. Marcella pede devolutiva das demandas
que trouxe na reunião passada sobre as comunidades da região da Klabin, pois sente que não está tendo suas demandas
atendidas pela subprefeitura. O sr. Fabrício diz que se colocou
à disposição para responder às demandas da Sra. Marcella e
outros moradores da região numa reunião, porém, por falta de
interesse dos próprios moradores, a reunião não ocorreu. O sr.
Fabrício esclarece alguns pontos como que a área das comunidades Souza Ramos e Coronel Luiz Alves são ZEIS - ?Zonas
Especiais de Interesse Social: porções do território destinadas,
predominantemente, à moradia digna para a população da
baixa renda. Márcia Groeninga informa:? “1) Na data de 2 de
setembro de 2019, foi entregue em mãos do senhor Secretário
Municipal de Saúde, senhor ?Edson Aparecido dos Santos uma

terça-feira, 24 de dezembro de 2019
carta de apoio da resolução número 07/19 do Conselho Municipal de Saúde, publicada em diário oficial em 16 de julho de
2019, referente a instalação de uma Unidade Básica de Saúde
no território da Vila Mariana - observando a municipalidade do
NGA Santa Cruz. 2) Informa que nos dias 23 a 25 de setembro,
realizar-se-á a V Conferência Estadual de Saúde da Pessoa
Idosa - local ainda sem definição - observando a condição de
delegada eleita regionalmente na Conferência Municipal, com
propostas de fortalecimento do programa PAI - plano de atenção à pessoa idosa, dentro das ubs”. A munícipe sra. Marcela
informa: ?”Solicito iluminação na praça construída ao lado do
metrô Chácara Klabin, situada a rua Desembargador Aragão
aproximadamente número 200. A rua sofre com má iluminação
da área e com isso diversos casos de furto na saída do metro.
Aguardo retorno e tratativas para o local”.
Item 13- Nada mais havendo a tratar, deu a Coordenação
por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus
termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas
pelos membros da mesa.
A presente ata será lavrada em livro próprio. São Paulo,
03 de setembro de 2019. Mesa: Mirian Glória do Amaral Diaz,
coordenadora. Carolina Aurélio Borges, 2ª Secretária.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Processo: 6059.2018/000016440
Interessado: Coordenadoria de Administração e Finanças
DESPACHO
No uso das atribuições a mim delegadas pela Lei Municipal
nº 13.399/2002, considerando os elementos contidos no presente em especial a manifestação da Supervisão de Finanças,
área técnica competente, e da Coordenadoria de Administração
e Finanças (SEI nº 024421018), que adoto como razão de
decidir,
I – AUTORIZO emissão de Nota de Empenho no valor estimativo de R$ 105,00 (cento e cinco reais), onerando a dotação
52.10.14.243.3013.2157.3.3.90.39.00, a favor da empresa CIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, CNPJ nº 43.776.517.0001-80, visando atender despesas
com serviço de água e esgoto na Unidade de Conselho Tutelar
desta Subprefeitura até o término do corrente exercício.
II - Publique-se.
III - À CAF-SF para medidas em prosseguimento.
FABRICIO COBRA ARBEX
Subprefeito
SUB-VM

VILA PRUDENTE
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2019-2-236
PREFEITURA REGIONAL VILA PRUDENTE
ENDERECO: AVENIDA DO ORATORIO, 172
PROCESSOS DA UNIDADE PR-VP/PE
2014-0.234.943-9 ALBERTO ITIMURA
INDEFERIDO
NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO ART.9 DO DECRETO N 32.329/92 ALTERADO PELO ART. 8 DO DECRETO
54.123/13 POR DECURSO DE PRAZO RECURSAL DO PEDIDO DE
ALVARA DE APROVACAO CORRESPONDENTE.
2018-0.043.544-0 JULIO CESAR OLIVIERI
DEFERIDO
DEFIRO O PRESENTE NOS TERMOS LEI N 16.642/17,
REGULAMENTADA PELO DECRETO N 57.776/17, PORTARIA
221/2017/SMUL, LEI N 16.050/14, LEI N 16.402/16 E DECRETO
57521/16 E 57558/16.
2018-0.045.497-6 JULIO CESAR OLIVIERI
DEFERIDO
DEFIRO O PRESENTE NOS TERMOS LEI N 16.642/17,
REGULAMENTADA PELO DECRETO N 57.776/17, PORTARIA
221/2017/SMUL, LEI N 16.050/14, LEI N 16.402/16 E DECRETO
57521/16 E 57558/16.
2019-0.047.419-7 ANDREA PEAGUDA DE CASTRO
DEFERIDO
DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA
PELO DECRETO 57.776/ 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO
PELO DECRETO 54.787/14

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
DESPACHOS: LISTA 507
SUBPREFEITURA DA VILA PRUDENTE
ENDERECO: AVENIDA DO ORATÓRIO, 172
6060.2019/0003840-8 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa INSTITUTO DE ENSINO DINAMICO INOVADOR
LTDA EPP CNPJ 19586186000211 teve sua licença deferida.
6060.2019/0003841-6 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa INSTITUTO DE ENSINO DINAMICO INOVADOR
LTDA EPP CNPJ 19586186000211 teve sua licença deferida.
6060.2019/0003842-4 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa INSTITUTO DE ENSINO DINAMICO INOVADOR
LTDA EPP CNPJ 19586186000211 teve sua licença deferida.
6060.2019/0003844-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A e m p r e s a W A LT E R B O N AT T I J U N I O R C N P J
35540273000103 teve sua licença deferida.
6060.2019/0003847-5 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa M. CRISTINA C. RICARDI ME CNPJ
7707473000172 teve sua licença deferida.
6060.2019/0003848-3 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa M. CRISTINA C. RICARDI ME CNPJ
7707473000172 teve sua licença deferida.

SAPOPEMBA
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
DESPACHOS: LISTA 507
SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
ENDERECO: AVENIDA DO ORATÓRIO,
A vista do contido no 6061.2019/0002693-6 - MATHEUS
GONCALVES DA COSTA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto
nº 58.831/2019..A vista do contido no 6061.2019/0002692-8
- ALEXANDRE ALVINO DE SOUZA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos termos
Decreto nº 58.831/2019..
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