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ATA DA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BENFEITORES DE INTERLAGOS COM A  
SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO 

  
  

Aos 29 dias do mês de outubro de dois mil e sete, às 10:00 horas no gabinete do Subprefeito 
da Subprefeitura Capela do Socorro foi realizada Reunião com as presenças, representando a 
Subprefeitura Capela do Socorro o Subprefeito Dr. Waldir Ferreira, o chefe de gabinete  
Sr. Elmer Marques, o engenheiro Sr. Edgar Dias, o chefe da fiscalização Sr. Roberto Cláudio 
Gonçalves e representando a SBI os Srs. Mário Luiz Spinicci, Dr. Joel Eurides Domingues, 
Dittmar Woelz, Hans J. Horstmann e Mauricio Bethonico quando foram apresentados, 
discutidos e deliberados os seguintes assuntos de interesse do Bairro de Interlagos: 

a) Obras irregulares no Bairro – A SBI solicitou a Subprefeitura apoio e providencias 
legais cabíveis para solucionar as permanências na Z1 das seguintes obras irregulares: 

1) Casa de Repouso situada na esquina da Av. Antonio Barbosa de Sandoval com 
a Rua São Fortunato; 

2) Casa de Repouso situada a Rua Caetano Menino, 20; 
3) Galpão construído e em uso na Av. Rio Bonito com a Rua Benedito Ferreira da 

Silva; 
4) Laboratório situado a Rua Nicolau Alayon, 441 o qual apresenta um ruído de 

exaustor constante incluindo os fins de semanas e audível a 300m de distancia. 
O Sr. Edgar Dias se comprometeu em fornecer a SBI o número do processo de 
regularização junto à SEHAB; 

5) Terreno localizado na Av. Benedito Ferreira da Silva, próximo a Av. Rio Bonito 
que transformou-se em depósito de lixo e entulho trazidos por caminhões com 
caçamba, tendo o Sr. Roberto Cláudio Gonçalves, Chefe da Fiscalização, se 
comprometido a tomar as necessárias providências.  

b) Plano Diretor – A SBI solicitou a Subprefeitura o status das sugestões da SBI 
referentes à proposta do Plano Diretor. O engenheiro Edgar Dias informou a SBI que 90 
% das sugestões fornecidas pela SBI foram consideradas pertinentes. As sugestões 
foram encaminhadas a Sra. Olga da SEMPLA. O Sr. Edgar Dias enviará a SBI uma 
copia do documento encaminhado à SEMPLA;  

c) Termo de Cooperação Manutenção das Praças – A Subprefeitura informou que novo 
Decreto regulamentando o novo modelo de placas está sendo publicado e as mudanças 
de modelo serão informadas a SBI pela Senhora Marcia, encarregada do setor; 

d) Alteração viária do entorno do parque do Lago – o Dr.Waldir Ferreira informou a SBI 
que uma reforma do entorno do Lago será iniciada ainda em 2007 prevendo-se a 
colocação de nova cerca, passeio mais largo e área de alongamento a cada 100 m para 
utilização mais confortável dos usuários. A SBI solicitou a Subprefeitura o fornecimento 
do plano altimétrico do Lago, assim como apresentará a Subprefeitura sugestões já 
desenvolvidas de modificações viárias do entorno do Lago; 

e) Rebaixamento das guias nos bloqueios do Bolsão – A SBI solicitou a Subprefeitura 
estudar a possibilidade de rebaixamento das guias nos bloqueios do Bolsão e em 
passeios das ruas em fase de asfaltamento para viabilizar acesso de deficientes físicos 
facilitando com isso a acessibilidade; 

f) Av. Eugenio Bartolomeu (recentemente asfaltada) –  A SBI solicitou a limpeza do 
canteiro central, nivelamento com terra apropriada e plantio de grama onde necessário. 
O Sr. Waldir informou que seria providenciada a limpeza. 

Finalizando a reunião a SBI agradeceu a Subprefeitura pelos excelentes trabalhos de 
asfaltamento de avenidas e ruas do Bairro de Interlagos exaltando o grande beneficio 
estendido aos moradores e publico transeunte do Bairro. 
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Dentro da filosofia da administração municipal atual de propiciar constante diálogo com seus 
munícipes, a SBI sugere reuniões periódicas para manter o canal de comunicação entre a 
Subprefeitura e os moradores de Interlagos.  
 
 
São Paulo, 29 de outubro de 2007 
 
 
 
 
--------------------------------------------   ---------------------------------------------------   
 Mário Luiz Spinicci                Joel Eurides Domingues 
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