
Autos nº 232.203/DER/2002 – Consolidação Publicidade
S/C LTDA. Em face das informações contidas nos presentes
autos e do parecer da Comissão de Registro Cadastral de fls.
175, INDEFIRO o pedido de renovação da empresa
CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE S/C LTDA no DER, para explora-
ção de anúncios em terrenos adjacentes às rodovias estaduais.

Autos nº 244.263/DER/2005 – Apocalipse Painéis Ltda. Em
face das informações contidas nos presentes autos e do parecer
da Comissão de Registro Cadastral de fls. 65, INDEFIRO o pedi-
do de renovação da empresa APOCALIPSE PAINÉIS LTDA no
DER, para exploração de anúncios em terrenos adjacentes às
rodovias estaduais.

Autos nº 234.073/DER/203 – Evidência Luminosos e
Painéis Ltda. Em face das informações contidas nos presentes
autos e do parecer da Comissão de Registro Cadastral de fls.
93, INDEFIRO o pedido de renovação da empresa EVIDÊNCIA
LUMINOSOS E PAINÉIS LTDA no DER, para exploração de anún-
cios em terrenos adjacentes às rodovias estaduais.

Autos nº 171.518/DER/1979-3ºVolume– Publicidade Klimes
São Paulo Ltda. Em face das informações contidas nos presen-
tes autos e do parecer da Comissão de Registro Cadastral de
fls.132, INDEFIRO o pedido de renovação da empresa PUBLICI-
DADE KLIMES SÃO PAULO LTDA no DER, para exploração de
anúncios em terrenos adjacentes às rodovias estaduais.

Autos nº 245.100/DER/2006 – Brilhante Construções e
Montagens Ltda. Em face das informações contidas nos pre-
sentes autos e do parecer da Comissão de Registro Cadastral de
fls. 15, INDEFIRO o pedido de cadastramento da empresa BRI-
LHANTE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA no DER, para
exploração de anúncios em terrenos adjacentes às rodovias
estaduais.

Autos nº 244.723/DER/2006 – Unidoor Comunicação Visual
Ltda. Em face das informações contidas nos presentes autos e
do parecer da Comissão de Registro Cadastral de fls. 36, INDE-
FIRO o pedido de cadastramento da empresa UNIDOOR
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA no DER, para exploração de
anúncios em terrenos adjacentes às rodovias estaduais.

Autos nº 245.827/DER/2006 – T&W Mídia Exterior Ltda-
EPP. Em face das informações contidas nos presentes autos e
do parecer da Comissão de Registro Cadastral de fls. 13, INDE-
FIRO o pedido de cadastramento da empresa T&W MÍDIA EXTE-
RIOR LTDA EPP no DER, para exploração de anúncios em terre-
nos adjacentes às rodovias estaduais.

DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Termo de Alteração Contratual
Termo 3º - Contrato ACOM/003/04 – Contratante: DAESP –

Contratado: Luciano Tacchelli – Processo: 3967/90 – Provisória:
23 – Objeto: Alteração nos campos 6,7,8,9 e 10 do contrato –
A partir de 01/02/07 – Assinatura: 21/03/07 – Aeroporto:
Amarais.

Extrato de Contrato
Contrato ACOM/009/07 – Contratante: DAESP –

Contratado: Petro Sapper Comércio de Combustíveis e
Lubrificantes Ltda – Processo: 1115/74 – Provisória: 25 – Valor
mensal: R$ 50,00 – Finalidade: Fornecimento de combustível
para a Empresa Líder Táxi Aéreo Ltda – Período: 06/09/05 a
05/09/07 – Assinatura: 26/03/07 – Aeroporto: Itanhaém.

Esporte,
Lazer e Turismo
GABINETE DO SECRETÁRIO

Comunicado
Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal

8.666/93 atualizada pela Lei Federal 8.883/94, indicamos a
seguir os pagamentos necessários ao desenvolvimento das
Unidades Gestoras da Pasta que devem ser providenciados de
imediato, visando assegurar condições para realização dos pro-
gramas desta Pasta bem como o apoio administrativo, cujo não
cumprimento implicará prejuízos de ordem interna e externa.

PDs a serem pagas
Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer
Data: 26/3/2007

UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR

410101 2006PD00381 15.000,00
410101 2006PD00396 50.000,00

TOTAL 65.000,00

UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR

410102 2007PD00156 67,30
TOTAL 67,30
TOTAL GERAL 65.067,30

Habitação
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SH - 8, de 13-3-2007

Dispõe sobre designação de Grupo de Trabalho

O Secretário de Estado da Habitação, com fundamento nas
alíneas “h”, do inciso I, e “b” e “h”, inciso II, do artigo 41, do
Decreto Estadual nº 34.399, de 18 de dezembro de 1991, resolve:

Artigo 1º - Considerando que os sítios da Secretaria e da
CDHU deverão ser integrados, permitindo melhor acesso a
informações globais sobre a atuação do governo estadual na
área habitacional a todos os interessados, identificados em pelo
menos 5 perfis: Prefeitos/ Municípios; usuários e público em
geral; mutuários; imprensa e fornecedores / parceiros;

Considerando que além destes perfis, devem ser discutidos
e definidos destaques específicos a serem criados;

Considerando que o portal único da Secretaria de Estado
da Habitação deverá ser desenvolvido a partir de Grupo de
Trabalho a ser constituído por representantes da Secretaria de
Estado da Habitação e da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, tendo
como principais atribuições:

Discutir e definir diretrizes para nortear os trabalhos de
integração dos sítios da SH e CDHU, cujas propostas deverão
ser apresentadas 15 dias após a publicação da Resolução e
aprovadas pelo Sr. Secretário;

Implementar a proposta aprovada e supervisionar o desen-
volvimento dos trabalhos necessários à integração dos sítios;

Assegurar a conclusão dos trabalhos de integração dos
sítios em prazo mínimo de 60 dias após a aprovação pelo
Sr.Secretário e máximo 90 (noventa) dias, pela empresa res-
ponsável pelos serviços;

Definir e desenvolver propostas de trabalho para revisão e
manutenção de conteúdo do sítio como atividade permanente
do Grupo de Trabalho, após a implantação do portal único da
habitação;

A composição do Grupo de Trabalho deverá contar com
uma Coordenação e a participação dos seguintes membros
designados:

Mário Amaral Sampaio Coelho Junior – Coordenação
Dernival Carlos Berto (Informática – SH)

Gilberto Pedroso C. Silva (Informática – SH)
Renato Basile (Comunicação Social – CDHU)
Alexandre Marino Netto (Infra estrutura – Informática

CDHU)
Tânia Wakisaka (Gestão Empresarial – CDHU)
José Marcelo Ferreira Marques (Gerente – CDHU)
Artigo 2º - O Grupo de trabalho poderá solicitar a colabo-

ração de outros servidores e funcionários cuja especialidade se
faça necessária no decorrer de suas atividades.

Artigo 3º - Fica determinado o prazo de 12 (doze) meses
para manutenção e revisão de caráter permanente do projeto,
a partir da entrega da 1ª etapa dos trabalhos, podendo ser pror-
rogado por igual período mediante autorização do Secretário.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

1° Termo de Alteração do Convênio
Proc. SH-508/05/2006 - Convênio celebrado entre o

Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de
Estado da Habitação e o Município de Ouro Verde, objetivando
a transferência de recursos do Fundo Estadual da Habitação
para obras de infra-estrutura, resolvem, alterar a Cláusula
Primeira, de acordo com o disposto nas Cláusulas Primeira,
parágrafo único e Terceira, inciso II, alínea c, que passará a ter
a seguinte redação: “Constitui objeto deste Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros, oriundos do Fundo Estadual da
Habitação, para a execução de obras de infra-estrutura (pavi-
mentação asfáltica) nas ruas Amazonas, Espírito Santo, Acre e
Santa Catarina, conforme cronograma físico-financeiro e proje-
to, às fls. 100 e 46 a 53, que integram o presente ajuste.”, rati-
ficando as demais cláusulas.

GRUPO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO 
DE PROJETOS HABITACIONAIS

Ata da 8ª Sessão Ordinária, de 27-2-2007
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois

mil e sete, na Rua Boa Vista, nº 170 – 14º andar, realizou-se a
Oitava Sessão Ordinária do Grupo de Análise e Aprovação de
Projetos Habitacionais, sob a Presidência do Sr. Ulrich
Hoffmann. Presentes os Senhores Representantes conforme a
competente lista de presença. Às dez horas havendo número
regimental, o Senhor Secretário Executivo Sr. Sílvio E. M.
Figueiredo declarou aberto os trabalhos, passando-se à apre-
ciação dos itens constantes da ordem do dia: 01 – Leitura e dis-
cussão da Ata da 07ª Sessão Ordinária/2007, a qual posta em
votação foi considerada aprovada. 02 – Leitura da correspon-
dência recebida. 03 – Análise das Exigências Técnicas do pro-
tocolo 7063 referente ao Loteamento “Capital Ville IV”, no
Município de Cajamar, tendo como interessada Agropecuária
Ivo Jorge Mahfuz Ltda. Por solicitação do Interessado e do
Representante da SH e SMA e acatada pela unanimidade dos
presentes, o projeto teve sua análise prorrogada para
24/04/2007 e os Representantes da PGE, CETESB, ELETROPAU-
LO, SABESP e EMPLASA consideraram o projeto aprovado. 04 –
Análise das Exigências Técnicas do protocolo 7068 referente ao
Loteamento “Vivenda das Pitangueiras”, no Município de
Valinhos, tendo como interessada Vivenda das Quaresmeiras
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Por solicitação do
Interessado e do Representante da SH e acatada pela unanimi-
dade dos presentes, o projeto teve sua análise prorrogada para
06/03/2007 e os Representantes da PGE, SMA, CETESB e
EMPLASA consideraram o projeto aprovado. 05 – Análise das
Exigências Técnicas do protocolo 7149 referente ao
Condomínio Fechado “Costão das Fragatas”, no Município de
São Sebastião, tendo como interessado Newton Russo e Maria
Thereza Russo. Após discussão o Representante da CETESB
apresentou exigências técnicas, o projeto foi indeferido pelo
Representante da SMA e os Representantes da PGE, BANDEI-
RANTES, SABESP e EMPLASA consideraram o projeto aprovado.
06 – Análise do Recurso do protocolo 7363 referente ao
Loteamento “Estância São Paulo”, no Município de Guapiaçu,
tendo como interessado Pedro Rodrigues. A pós discussão o
projeto foi indeferido pelo Representante da SMA e os
Representantes da PGE e CETESB consideraram o projeto apro-
vado. 07 – Análise das Exigências Técnicas do protocolo 7574-
R referente ao Loteamento “Sem Denominação”, no Município
de Tatui, tendo como interessado Francisco Rogério Martins de
Proença e Outros. Por solicitação do Representante da SMA e
acatada pela unanimidade dos presentes, o projeto teve sua
análise prorrogada para 27/03/2007 e os Representantes da
PGE, CETESB, ELEKTRO e SABESP consideraram o projeto apro-
vado. 08 – Análise das Exigências Técnicas do protocolo 7630
referente ao Loteamento “Villaggio Bella Vista”, no Município
de Jundiaí, tendo como interessada Construter Participações
Ltda. A pós discussão o projeto foi indeferido pelo
Representante da PGE e os Representantes da SMA e CETESB
consideraram o projeto aprovado. 09 – Análise das Exigências
Técnicas do protocolo 7691 referente ao Loteamento “Jardim
Residencial Bouganville”, no Município de Sorocaba, tendo
como interessado Lettério Gionnone e Outros. Após discussão
os Representantes da PGE, SMA e CETESB consideraram o pro-
jeto aprovado. O Certificado de Aprovação foi emitido com o
número 070/2007. 10 – Análise das Exigências Técnicas do pro-
tocolo 7767 referente ao Loteamento “Jardim Maria Imaculada
II”, no Município de Brodowski, tendo como interessada NM
Empreendimentos Ltda. Por solicitação do Representante da
CETESB e acatada pela unanimidade dos presentes, o projeto
teve sua análise prorrogada para 24/04/2007 e os
Representantes da PGE e SMA consideraram o projeto aprova-
do. 11 – Análise das Exigências Técnicas do protocolo 7882
referente ao Loteamento “Residencial Villa Bella”, no
Município de Paulínia, tendo como interessado José Pedro de
Oliveira Souza. Por solicitação do Interessado e do
Representante da PGE e acatada pela unanimidade dos presen-
tes, o projeto teve sua análise prorrogada para 27/03/2007,
após discussão o projeto foi indeferido pelos Representantes da
SMA e SABESP e os Representantes da SH, CETESB e EMPLASA
consideraram o projeto aprovado. 12 – Análise das Exigências
Técnicas do protocolo 7937 referente ao Loteamento “PSH”, no
Município de Cesário Lange, tendo como interessada Prefeitura
Municipal de Cesário Lange. Por solicitação do Interessado e do
Representante da SABESP e acatada pela unanimidade dos pre-
sentes, o projeto teve sua análise prorrogada para 27/03/2007,
após discussão o projeto foi indeferido pelos Representantes da
PGE e SMA e os Representantes da CETESB e ELEKTRO consi-
deraram o projeto aprovado. 13 – Análise das Exigências
Técnicas do protocolo 7996-R referente ao Desmembramento
“Recanto São José B1”, no Município de Jundiaí, tendo como
interessado Benevenuto Scarpinelli. Por solicitação do
Representante da SMA e acatada pela unanimidade dos pre-
sentes, o projeto teve sua análise prorrogada para 10/04/2007,
após discussão o Representante da CETESB apresentou exigên-
cias técnicas e o Representante da PGE considerou o projeto
aprovado. 14 – Análise das Exigências Técnicas do protocolo
7997-R referente ao Desmembramento “Recanto São José B2”,
no Município de Jundiaí, tendo como interessado Benevenuto
Scarpinelli. Por solicitação do Representante da SMA e acatada
pela unanimidade dos presentes, o projeto teve sua análise
prorrogada para 10/04/2007, após discussão o Representante
da CETESB apresentou exigências técnicas e o Representante
da PGE considerou o projeto aprovado. 15 – Análise das
Exigências Técnicas do protocolo 8077 referente ao
Desmembramento “Jardim Flamboyan”, no Município de
Bragança Paulista, tendo como interessada Flamboyan de
Bragança Empreendimentos Imobiliários Ltda. Após discussão
os Representantes da PGE, SMA, CETESB e SABESP considera-
ram o projeto aprovado. O Certificado de Aprovação foi emiti-
do com o número 071/2007. 16 – Análise das Exigências

Técnicas do protocolo 8083 referente ao Loteamento “Vila
Alpha”, no Município de Alumínio, tendo como interessada
Maria de Lourdes Kitagawa e Outros. Por solicitação do
Interessado do Representante da SMA e SABESP e acatada pela
unanimidade dos presentes, o projeto teve sua análise prorro-
gada para 13/03/2007 e os Representantes da PGE e CETESB
consideraram o projeto aprovado. 17 – Análise das Exigências
Técnicas do protocolo 8092 referente ao Loteamento
“Residencial das Orquídeas”, no Município de Campo Limpo
Paulista, tendo como interessada Vial Engenharia e Construtora
Ltda. A pós discussão o projeto foi indeferido pelo
Representante da SABESP e os Representantes da PGE, SMA e
CETESB consideraram o projeto aprovado. 18 – Análise das
Exigências Técnicas do protocolo 8103 referente ao Loteamento
“Jardim Monte Verde”, no Município de Serra Negra, tendo
como interessada Monte Verde Empreendimentos Imobiliários
Ltda. Após discussão os Representantes da PGE, SMA, CETESB
e SABESP consideraram o projeto aprovado. O Certificado de
Aprovação foi emitido com o número 072/2007. 19 – Análise
das Exigências Técnicas do protocolo 8104 referente ao
Loteamento “Residencial Aldeia da Represa”, no Município de
São Bernardo do Campo, tendo como interessada Aldeia da
Represa Empreendimentos Imobiliários Ltda. Por solicitação do
Representante da SMA e acatada pela unanimidade dos pre-
sentes, o projeto teve sua análise prorrogada para 20/03/2007,
após discussão o projeto foi indeferido pelos Representantes da
SH e CETESB e os Representantes da PGE, ELETROPAULO,
SABESP e EMPLASA consideraram o projeto aprovado. 20 –
Análise das Exigências Técnicas do protocolo 8138 referente ao
Conjunto Habitacional “Mariápolis C”, no Município de
Mariápolis, tendo como interessada C.D.H.U. Após discussão os
Representantes da PGE, SMA, CETESB, ELEKTRO e SABESP con-
sideraram o projeto aprovado. O Certificado de Aprovação foi
emitido com o número 073/2007. 21 – Análise das Exigências
Técnicas do protocolo 8145 referente ao Loteamento
“Residencial Fernando Nobre”, no Município de Cotia, tendo
como interessada EPC Empreendimentos Participações e
Construções Ltda. Por solicitação do Interessado e dos
Representantes da SH, SMA e CETESB e acatada pela unanimi-
dade dos presentes, o projeto teve sua análise prorrogada para
27/03/2007 e os Representantes da PGE, ELETROPAULO,
SABESP e EMPLASA consideraram o projeto aprovado. 22 –
Análise das Exigências Técnicas do protocolo 8149 referente ao
Loteamento “México 70 – Canal do Meio – Avenida Brasil 01”,
no Município de São Vicente, tendo como interessada
Prefeitura Municipal de São Vicente. Por solicitação do
Representante da SH e acatada pela unanimidade dos presen-
tes, o projeto teve sua análise prorrogada para 06/03/2007,
após discussão os Representantes da PGE, SMA, CETESB,
SABESP e EMPLASA apresentaram exigências técnicas. 23 –
Análise das Exigências Técnicas do protocolo 8157 referente ao
Loteamento “Residencial Campos do Conde II”, no Município
de Paulínia, tendo como interessada Cacique Agrícola S/A. Após
discussão os Representantes da PGE, SH, SMA, CETESB,
SABESP e EMPLASA consideraram o projeto aprovado. O
Certificado de Aprovação foi emitido com o número 074/2007.
24 – Análise das Exigências Técnicas do protocolo 8167 refe-
rente ao Condomínio Fechado “Residencial Thor Christian
Anton Haaland”, no Município de Piracaia, tendo como inte-
ressado Thor Christian Anton Haaland e Lia Mello Mattos
Haaland. Após discussão os Representantes da PGE, SMA,
CETESB, ELEKTRO e SABESP consideraram o projeto aprovado.
O Certificado de Aprovação foi emitido com o número
075/2007. 25 – Análise das Exigências Técnicas do protocolo
8171 referente ao Conjunto Habitacional “Indaiatuba F”, no
Município de Indaiatuba, tendo como interessada Prefeitura
Municipal de Indaiatuba. Por solicitação do Representante da
SMA e acatada pela unanimidade dos presentes, o projeto teve
sua análise prorrogada para 10/04/2007, após discussão o
Representante da SH apresentou exigências técnicas e os
Representantes da PGE, CETESB e EMPLASA consideraram o
projeto aprovado. 26 – Análise do Recurso do protocolo 8193
referente ao Conjunto Habitacional “São Luiz do Paraitinga B”,
no Município de São Luiz do Paraitinga, tendo como interessa-
da C.D.H.U. Por solicitação do Representante da CETESB e aca-
tada pela unanimidade dos presentes, o projeto teve sua análi-
se prorrogada para 06/03/2007 e os Representantes da PGE,
SMA, ELEKTRO e SABESP consideraram o projeto aprovado. 27
– Análise das Exigências Técnicas do protocolo 8200 referente
ao Loteamento “Residencial Villa Trump”, no Município de
Itatiba, tendo como interessada Trump Realty Brazil
Empreendimentos e Participações S/A. A pós discussão o
Representante da SABESP apresentou exigências técnicas e os
Representantes da PGE, SH, SMA, CETESB e EMPLASA conside-
raram o projeto aprovado. 28 – Análise das Exigências Técnicas
do protocolo 8230 referente ao Loteamento “Jardim do Éden
I”, no Município de Americana, tendo como interessado Eliezer
Steinbruch. Por solicitação do Representante da CETESB e aca-
tada pela unanimidade dos presentes, o projeto teve sua análi-
se prorrogada para 27/03/2007, após discussão o
Representante da SMA apresentou exigências técnicas e os
Representantes da PGE, SH e EMPLASA consideraram o projeto
aprovado. 29 – Análise do Recurso do protocolo 8240 referen-
te ao Loteamento “Jardim Residencial Renascence”, no
Município de Sorocaba, tendo como interessado Noé Guilherme
Doyle. Após discussão os Representantes da PGE, SMA e
CETESB consideraram o projeto aprovado. O Certificado de
Aprovação foi emitido com o número 076/2007. 30 – Análise
das Exigências Técnicas do protocolo 8317 referente ao
Conjunto Habitacional “Jardim Luciana”, no Município de Novo
Horizonte, tendo como interessada Harmonia Loteamento de
Imóveis Ltda. Após discussão os Representantes da PGE, SMA,
CETESB e SABESP consideraram o projeto aprovado. O
Certificado de Aprovação foi emitido com o número 077/2007.
31 – Análise das Exigências Técnicas do protocolo 8322 refe-
rente ao Loteamento “Residencial Mosaico da Aldeia”, no
Município de Santana de Parnaíba, tendo como interessada
Ana Rita Garrido de Viveiros e Outros. A pós discussão os
Representantes da SH, SMA, CETESB e SABESP apresentaram
exigências técnicas e os Representantes da PGE, ELETROPAULO
e EMPLASA consideraram o projeto aprovado. 32 – Análise das
Exigências Técnicas do protocolo 8341 referente ao Loteamento
“Sítio Pinheirinho”, no Município de Jundiaí, tendo como inte-
ressada Terras de São José Urbanização e Construção Ltda. Por
solicitação do Representante da SMA e acatada pela unanimi-
dade dos presentes, o projeto teve sua análise prorrogada para
10/04/2007 e os Representantes da PGE e CETESB considera-
ram o projeto aprovado. 33 – Análise das Exigências Técnicas
do protocolo 8352 referente ao Loteamento Residencial de
Interesse Social “Jardim Progresso II”, no Município de Rio
Claro, tendo como interessada Escala Empreendimentos
Imobiliários Ltda. A pós discussão os Representantes da PGE e
SMA apresentaram exigências técnicas e os Representantes da
CETESB e ELEKTRO consideraram o projeto aprovado. 34 –
Análise das Exigências Técnicas do protocolo 8354 referente ao
Loteamento de Interesse Social “À Designar”, no Município de
Embu, tendo como interessada Josephina Risoleu Naufal. Por
solicitação dos Representantes da SMA e CETESB e acatada
pela unanimidade dos presentes, o projeto teve sua análise
prorrogada para 20/03/2007 e 06/03/2007, respectivamente,
após discussão os Representantes da SH e SABESP apresenta-
ram exigências técnicas e os Representantes da PGE, ELETRO-
PAULO e EMPLASA consideraram o projeto aprovado. 35 –
Análise das Exigências Técnicas do protocolo 8363 referente ao
Loteamento “Residencial Rio Lindo”, no Município de Igaraçu
do Tietê, tendo como interessada Urbanizadora Rio Lindo Ltda.
Por solicitação do Interessado e do Representante da SMA e
acatada pela unanimidade dos presentes, o projeto teve sua

análise prorrogada para 13/03/2007 e os Representantes da
PGE e CETESB consideraram o projeto aprovado. 36 – Análise
das Exigências Técnicas do protocolo 8367 referente ao
Loteamento “Village Damha Mirassol III”, no Município de
Mirassol, tendo como interessada Damha Urbanizadora e
Construtora Ltda. Após discussão os Representantes da PGE,
SMA e CETESB consideraram o projeto aprovado. O Certificado
de Aprovação foi emitido com o número 078/2007. 37 – Análise
do protocolo 8178 referente ao Loteamento “Residencial
Flores”, no Município de Votorantim, tendo como interessado
Espólio de José Antônio Gachido. Após discussão os
Representantes da PGE, SMA e CETESB consideraram o projeto
aprovado. O Certificado de Aprovação foi emitido com o núme-
ro 079/2007. 38 – Análise do protocolo 8370 referente ao
Loteamento “Residencial Costa do Ipê”, no Município de
Marília, tendo como interessada Lei Ltda. Após discussão os
Representantes da PGE, SMA e CETESB consideraram o projeto
aprovado. O Certificado de Aprovação foi emitido com o núme-
ro 080/2007. 39 – Análise do protocolo 8371-R referente ao
Loteamento “Habitacional dos Estados”, no Município de
Santo André, tendo como interessada EMHAP – Empresa
Municipal de Habitação Popular de Santo André S/A. Por solici-
tação do Representante da SH e acatada pela unanimidade dos
presentes, o projeto teve sua análise prorrogada para
06/03/2007, após discussão o Representante da EMPLASA
apresentou exigências técnicas e os Representantes da PGE,
SMA, CETESB e ELETROPAULO consideraram o projeto aprova-
do. 40 – Análise do protocolo 8372 referente ao Conjunto
Habitacional “Mirante do Paranapanema”, no Município de
Mirante do Paranapanema, tendo como interessada C.D.H.U.
Após discussão os Representantes da PGE, SMA, CETESB, ELEK-
TRO e SABESP consideraram o projeto aprovado. O Certificado
de Aprovação foi emitido com o número 081/2007. 41 – Análise
do protocolo 8373 referente ao Loteamento “Residencial
Tecoara”, no Município de Taubaté, tendo como interessado
Edson Francisco Ribeiro. A pós discussão o Representante da
SABESP apresentou exigências técnicas e os Representantes da
PGE, SMA, CETESB e BANDEIRANTES consideraram o projeto
aprovado. 42 – Análise do protocolo 8374 referente ao
Conjunto Habitacional “Dirce Reis D”, no Município de Dirce
Reis, tendo como interessada C.D.H.U. Após discussão os
Representantes da PGE, SMA, CETESB, ELEKTRO e SABESP con-
sideraram o projeto aprovado. O Certificado de Aprovação foi
emitido com o número 082/2007. 43 – Análise do protocolo
8375 referente ao Loteamento “Parque das Vinhas”, no
Município de Itupeva, tendo como interessada Maria
Magdalena Lourençon e Outros. Por solicitação do
Representante da SMA e acatada pela unanimidade dos pre-
sentes, o projeto teve sua análise prorrogada para 13/03/2007,
após discussão o Representante da SABESP apresentou exigên-
cias técnicas e os Representantes da PGE e CETESB considera-
ram o projeto aprovado. 44 – Análise do protocolo 8376 refe-
rente ao Loteamento “Residencial Fazenda Rodeio”, no
Município de Mogi das Cruzes, tendo como interessada SPFL
Investimentos e Participações Ltda. Por solicitação do
Interessado e dos Representantes da SMA e CETESB e acatada
pela unanimidade dos presentes, o projeto teve sua análise
prorrogada para 27/03/2007 e os Representantes da PGE, SH,
BANDEIRANTES e EMPLASA consideraram o projeto aprovado.
45 – Análise do protocolo 8377 referente ao Condomínio
Habitacional de Interesse Social “Centenário III”, no Município
de Guarulhos, tendo como interessada Prefeitura do Município
de Guarulhos. A pós discussão os Representantes da PGE, SH,
SMA, CETESB e EMPLASA apresentaram exigências técnicas e o
Representante da BANDEIRANTE considerou o projeto aprova-
do. 46 – Análise do protocolo 8378 referente ao Loteamento
“Jardim Leblon”, no Município de Jacareí, tendo como interes-
sada New Company Empreendimentos e Participações Ltda. A
pós discussão os Representantes da PGE e CETESB apresenta-
ram exigências técnicas e os Representantes da SMA e BAN-
DEIRANTES consideraram o projeto aprovado. 47 – Análise do
protocolo 8379 referente ao Loteamento “Residencial Parque
Continental”, no Município de Francisco Morato, tendo como
interessada Silver Imóveis e Administração Ltda. Por solicitação
do Representante da SMA e acatada pela unanimidade dos pre-
sentes, o projeto teve sua análise prorrogada para 27/03/2007,
após discussão os Representantes da SH, CETESB e SABESP
apresentaram exigências técnicas e os Representantes da PGE,
ELEKTRO e EMPLASA consideraram o projeto aprovado. 48 –
Análise do protocolo 8380 referente ao Loteamento “Villaggio
San Marco”, no Município de Jundiaí, tendo como interessado
Roberto Carlos Folgosi e Outros. Por solicitação do
Representante da SMA e acatada pela unanimidade dos pre-
sentes, o projeto teve sua análise prorrogada para 10/04/2007,
após discussão o Representante da PGE apresentou exigências
técnicas e o Representante da CETESB considerou o projeto
aprovado. 49 – Análise do protocolo 8381 referente ao
Condomínio Fechado “Residencial Quintessence”, no
Município de Sorocaba, tendo como interessada Avi Oliveira
Empreendimentos Ltda. e Outra. Por solicitação do Interessado
e do Representante dos BOMBEIROS e acatada pela unanimi-
dade dos presentes, o projeto teve sua análise prorrogada para
13/03/2007 e os Representantes da PGE, SMA e CETESB consi-
deraram o projeto aprovado. 50 – Análise do protocolo 8382
referente ao Conjunto Habitacional “Orindiuva C”, no
Município de Orindiuva, tendo como interessada C.D.H.U. A pós
discussão o Representante da CETESB apresentou exigências
técnicas e os Representantes da PGE, SMA, ELEKTRO e SABESP
consideraram o projeto aprovado. 51 – Análise do protocolo
8383 referente ao Loteamento Residencial “À Designar”, no
Município de São Roque, tendo como interessada Taxaquara
Golf Club Ltda. Após discussão os Representantes da PGE,
SMA, CETESB e SABESP apresentaram exigências técnicas e o
Representante da BANDEIRANTES consideraram o projeto apro-
vado. 52 – Análise do protocolo 8384 referente ao Conjunto
Habitacional “Três Marias”, no Município de São Bernardo do
Campo, tendo como interessada Prefeitura do Município de São
Bernardo do Campo. Por solicitação do Representante da SMA
e acatada pela unanimidade dos presentes, o projeto teve sua
análise prorrogada para 27/03/2007, após discussão os
Representantes da SH, SABESP e EMPLASA apresentaram exi-
gências técnicas e os Representantes da PGE, CETESB, ELETRO-
PAULO e BOMBEIROS consideraram o projeto aprovado. 53 –
Análise do protocolo 8385 referente ao Loteamento “Portal
Vale do Sol – Fase 02”, no Município de Porto Feliz, tendo
como interessada H Ribeiro Empreendimentos Imobiliários.
Após discussão os Representantes da PGE, SMA e CETESB con-
sideraram o projeto aprovado. O Certificado de Aprovação foi
emitido com o número 083/2007. 54 – Análise do protocolo
8386 referente ao Condomínio Fechado Horizontal “Village San
Leopold”, no Município de São Bernardo do Campo, tendo
como interessada MRV Construções Ltda. Por solicitação do
Representante da SMA e acatada pela unanimidade dos pre-
sentes, o projeto teve sua análise prorrogada para 20/03/2007,
após discussão o Representante da CETESB apresentou exigên-
cias técnicas e os Representantes da PGE, ELETROPAULO,
SABESP e EMPLASA consideraram o projeto aprovado. 55 –
Assuntos Gerais: 1 – Análise do protocolo 8225 referente ao
Loteamento “Jardim Aroeira”, no Município de Jaboticabal,
tendo como interessada Vidotti & Benincasa Engenharia Ltda.
Após discussão os Representantes da PGE, SMA e CETESB con-
sideraram o projeto aprovado. O Certificado de Aprovação foi
emitido com o número 084/2007. 2 – Análise do protocolo 8249
referente ao Condomínio Fechado “Residencial Petronio
Portela”, no Município de São Paulo, tendo como interessada
Cooperativa Habitacional Cruzeiro do Sul. A pós discussão o
Representante da SH considerou o projeto dispensado de análi-
se e os Representantes da PGE, SMA, CETESB, ELETROPAULO,
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