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amova.vilas@gmail.com

De: amova.vilas@gmail.com
Enviado em: terça-feira, 8 de setembro de 2020 12:37
Para: atendimento-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br
Assunto: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico
Anexos: 20200813 - Organi 01.jpg; 20200813 - Organi 02.jpg; 20200813 - Organi 

03.jpg; Saidy 01.jpg; Saidy 02.jpg

Boa tarde. 
 
A Amova – Associação de Moradores de Vilas do Atlântico constatou a abertura de um 
novo empreendimento comercial em Vilas do Atlântico, cuja inauguração se deu no dia 
01/09/2020. 
 
O nome do empreendimento é Organi e está situado na A. Praia de Itapuã, Quadra A4, Lote 
23, onde funcionava o Saidy. 
 
Solicitamos que nos informe o número do Alvará de Funcionamento do empreendimento 
se houver e se não foi expedido que se tome providências para o fechamento do mesmo. 
 
Alertamos para o impedimento legal da Prefeitura de Lauro de Freitas de emitir Alvarás de 
Funcionamento para novos empreendimentos comerciais em Vilas do Atlântico, conforme 
decisão Judicial prolatada em 04/02/2020 no Processo 0301472-61.2015.8.05.0150 pelo 
MM Juiz Hosser Michelangelo Silva Araújo. 
 
As obras de transformação da antiga Saidy para o novo empreendimento (Organi) se deu 
sem alvará da Sedur. 
 
Anexamos fotos auto explicativas. 
 
Atenciosamente, 
 
Antonio José Dias Fiuza 
Presidente da Amova 
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amova.vilas@gmail.com

De: atendimento-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br
Para: amova.vilas@gmail.com
Enviado em: terça-feira, 8 de setembro de 2020 15:50
Assunto: Confirmação de Leitura (exibida): Abertura de novo comércio em Vilas do 

Atlântico

Esta é uma confirmação de leitura da sua mensagem 
 
 Para:: <atendimento-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br> 
 Assunto:: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico 
 Data: 08/09/2020 12:36 
 
Nota: Esta confirmação de leitura somente informa que a mensagem foi aberta 
no computador do destinatário. Não há garantia que o destinatário tenha 
lido ou compreendido o conteúdo da mensagem. 
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amova.vilas@gmail.com

De: amova.vilas@gmail.com
Enviado em: quinta-feira, 10 de setembro de 2020 21:11
Para: economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br
Assunto: RES: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico
Anexos: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.pdf

Boa noite, o CNPJ da empresa é 21.016.833/0001-10. 
Segue em anexo informações da Receita Federal. 
Atenciosamente, 
  
Antonio José Dias Fiuza 
Presidente da Amova 
 
 
De: economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br <economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br>  
Enviada em: quarta-feira, 9 de setembro de 2020 07:55 
Para: amova.vilas@gmail.com 
Assunto: Re: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico 
 

Bom Dia  

Favor nos informar o cnpj da empresa para verificação  

--- 
  

   

 

 

Em 08/09/2020 15:50, atendimento-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br escreveu: 

 

--- 

Atenciosamente: 
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-------- Mensagem original -------- 

Assunto::Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico
Data:08/09/2020 12:36 

De:<amova.vilas@gmail.com> 
Para::<atendimento-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br> 

 

Boa tarde. 

  

A Amova – Associação de Moradores de Vilas do Atlântico constatou a 
abertura de um novo empreendimento comercial em Vilas do Atlântico, 
cuja inauguração se deu no dia 01/09/2020. 

  

O nome do empreendimento é Organi e está situado na A. Praia de 
Itapuã, Quadra A4, Lote 23, onde funcionava o Saidy. 

  

Solicitamos que nos informe o número do Alvará de Funcionamento do 
empreendimento se houver e se não foi expedido que se tome 
providências para o fechamento do mesmo. 

  

Alertamos para o impedimento legal da Prefeitura de Lauro de Freitas de 
emitir Alvarás de Funcionamento para novos empreendimentos 
comerciais em Vilas do Atlântico, conforme decisão Judicial prolatada em 
04/02/2020 no Processo 0301472-61.2015.8.05.0150 pelo MM Juiz 
Hosser Michelangelo Silva Araújo. 

  

As obras de transformação da antiga Saidy para o novo empreendimento 
(Organi) se deu sem alvará da Sedur. 

  

Anexamos fotos auto explicativas. 
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Atenciosamente, 

  

Antonio José Dias Fiuza 

Presidente da Amova 
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amova.vilas@gmail.com

De: amova.vilas@gmail.com
Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2020 11:04
Para: auditoria-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br
Assunto: ENC: RES: RES: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico

Bom dia, 
Estamos encaminhando a esta auditoria cópias dos emails trocados entre a Amova e a Sefaz a respeito de abertura 
de um novo comércio em Vilas do Atlântico sem inscrição municipal e sem alvará de funcionamento para vosso 
conhecimento e providências. 
Reiteramos que existe uma decisão judicial impedindo a abertura de novos empreendimentos em Vilas do Atlântico. 
 
Atenciosamente, 
Antonio José Dias Fiuza 
Presidente 
 
De: economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br <economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 09:43 
Para: amova.vilas@gmail.com 
Assunto: Re: RES: RES: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico 
 

Bom Dia  

Para fiscalização entrar em contato som Auditoria ( auditoria-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br ) e Sedur 
( cat.sedur@gamil.com )  

--- 
  

   

 

 

Em 11/09/2020 14:00, amova.vilas@gmail.com escreveu: 

Boa tarde, como pode estar funcionando uma loja sem inscrição municipal e sem alvará numa avenida 
tão importante como a Avenida Praia de Itapuã em Vilas do Atlântico? 

Reiterando a nossa informação a respeito da decisão judicial que proíbe a construção e o 
funcionamento de novos empreendimentos em Vilas do Atlântico, solicitamos a essa secretaria que 
tome as medidas necessárias em casos como este, ou seja, o imediato fechamento do estabelecimento 
comercial denominado "Organi", em obediência ao que foi determinado pela Justiça. 

  

Atenciosamente, 
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Antonio José Dias Fiuza 

Presidente 

  

De: economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br <economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 10 de setembro de 2020 21:27 
Para: amova.vilas@gmail.com 
Assunto: Re: RES: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico 

  

CNPJ não possui inscrição municipal e alvará  

Inscrição Imobiliária já consolidada como comercial ( 40909007060000 )  

--- 

  

   

  

  

Em 10/09/2020 21:10, amova.vilas@gmail.com escreveu: 

Boa noite, o CNPJ da empresa é 21.016.833/0001-10. 

Segue em anexo informações da Receita Federal. 

Atenciosamente, 

  

Antonio José Dias Fiuza 

Presidente da Amova 

  

  

De: economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br <economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br>  
Enviada em: quarta-feira, 9 de setembro de 2020 07:55 
Para: amova.vilas@gmail.com 
Assunto: Re: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico 
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Bom Dia  

Favor nos informar o cnpj da empresa para verificação  

--- 

  

   

  

  

Em 08/09/2020 15:50, atendimento-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br escreveu: 

  

--- 

Atenciosamente: 

 

  

-------- Mensagem original -------- 

Assunto::Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico
Data:08/09/2020 12:36 

De:<amova.vilas@gmail.com> 
Para::<atendimento-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br> 

  

Boa tarde. 

  

A Amova – Associação de Moradores de Vilas do Atlântico constatou a 
abertura de um novo empreendimento comercial em Vilas do Atlântico, 
cuja inauguração se deu no dia 01/09/2020. 
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O nome do empreendimento é Organi e está situado na A. Praia de 
Itapuã, Quadra A4, Lote 23, onde funcionava o Saidy. 

  

Solicitamos que nos informe o número do Alvará de Funcionamento do 
empreendimento se houver e se não foi expedido que se tome 
providências para o fechamento do mesmo. 

  

Alertamos para o impedimento legal da Prefeitura de Lauro de Freitas de 
emitir Alvarás de Funcionamento para novos empreendimentos 
comerciais em Vilas do Atlântico, conforme decisão Judicial prolatada em 
04/02/2020 no Processo 0301472-61.2015.8.05.0150 pelo MM Juiz 
Hosser Michelangelo Silva Araújo. 

  

As obras de transformação da antiga Saidy para o novo empreendimento 
(Organi) se deu sem alvará da Sedur. 

  

Anexamos fotos auto explicativas. 

  

Atenciosamente, 

  

Antonio José Dias Fiuza 

Presidente da Amova 
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amova.vilas@gmail.com

De: amova.vilas@gmail.com
Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2020 10:55
Para: cat.sedur@gmail.com
Assunto: ENC: RES: RES: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico

Bom dia, 
 
Estou encaminhando para efeito de fiscalização, cópias dos emails trocados entre essa associação e a Secretaria da 
Fazenda de Lauro de Freitas, conforme sugerido pela Sefaz para as devidas providências. 
 
Atenciosamente, 
Antonio José Dias Fiuza 
Presidente 
 
De: economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br <economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 09:43 
Para: amova.vilas@gmail.com 
Assunto: Re: RES: RES: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico 
 

Bom Dia  

Para fiscalização entrar em contato som Auditoria ( auditoria-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br ) e Sedur 
( cat.sedur@gamil.com )  

--- 
  

   

 

 

Em 11/09/2020 14:00, amova.vilas@gmail.com escreveu: 

Boa tarde, como pode estar funcionando uma loja sem inscrição municipal e sem alvará numa avenida 
tão importante como a Avenida Praia de Itapuã em Vilas do Atlântico? 

Reiterando a nossa informação a respeito da decisão judicial que proíbe a construção e o 
funcionamento de novos empreendimentos em Vilas do Atlântico, solicitamos a essa secretaria que 
tome as medidas necessárias em casos como este, ou seja, o imediato fechamento do estabelecimento 
comercial denominado "Organi", em obediência ao que foi determinado pela Justiça. 

  

Atenciosamente, 
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Antonio José Dias Fiuza 

Presidente 

  

De: economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br <economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 10 de setembro de 2020 21:27 
Para: amova.vilas@gmail.com 
Assunto: Re: RES: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico 

  

CNPJ não possui inscrição municipal e alvará  

Inscrição Imobiliária já consolidada como comercial ( 40909007060000 )  

--- 

  

   

  

  

Em 10/09/2020 21:10, amova.vilas@gmail.com escreveu: 

Boa noite, o CNPJ da empresa é 21.016.833/0001-10. 

Segue em anexo informações da Receita Federal. 

Atenciosamente, 

  

Antonio José Dias Fiuza 

Presidente da Amova 

  

  

De: economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br <economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br>  
Enviada em: quarta-feira, 9 de setembro de 2020 07:55 
Para: amova.vilas@gmail.com 
Assunto: Re: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico 
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Bom Dia  

Favor nos informar o cnpj da empresa para verificação  

--- 

  

   

  

  

Em 08/09/2020 15:50, atendimento-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br escreveu: 

  

--- 

Atenciosamente: 

 

  

-------- Mensagem original -------- 

Assunto::Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico
Data:08/09/2020 12:36 

De:<amova.vilas@gmail.com> 
Para::<atendimento-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br> 

  

Boa tarde. 

  

A Amova – Associação de Moradores de Vilas do Atlântico constatou a 
abertura de um novo empreendimento comercial em Vilas do Atlântico, 
cuja inauguração se deu no dia 01/09/2020. 
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O nome do empreendimento é Organi e está situado na A. Praia de 
Itapuã, Quadra A4, Lote 23, onde funcionava o Saidy. 

  

Solicitamos que nos informe o número do Alvará de Funcionamento do 
empreendimento se houver e se não foi expedido que se tome 
providências para o fechamento do mesmo. 

  

Alertamos para o impedimento legal da Prefeitura de Lauro de Freitas de 
emitir Alvarás de Funcionamento para novos empreendimentos 
comerciais em Vilas do Atlântico, conforme decisão Judicial prolatada em 
04/02/2020 no Processo 0301472-61.2015.8.05.0150 pelo MM Juiz 
Hosser Michelangelo Silva Araújo. 

  

As obras de transformação da antiga Saidy para o novo empreendimento 
(Organi) se deu sem alvará da Sedur. 

  

Anexamos fotos auto explicativas. 

  

Atenciosamente, 

  

Antonio José Dias Fiuza 

Presidente da Amova 
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amova.vilas@gmail.com

De: amova.vilas@gmail.com
Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2020 14:00
Para: economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br
Assunto: RES: RES: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico

Boa tarde, como pode estar funcionando uma loja sem inscrição municipal e sem alvará numa avenida tão 
importante como a Avenida Praia de Itapuã em Vilas do Atlântico? 
Reiterando a nossa informação a respeito da decisão judicial que proíbe a construção e o funcionamento de novos 
empreendimentos em Vilas do Atlântico, solicitamos a essa secretaria que tome as medidas necessárias em casos 
como este, ou seja, o imediato fechamento do estabelecimento comercial denominado “Organi”, em obediência ao 
que foi determinado pela Justiça. 
 
Atenciosamente, 
Antonio José Dias Fiuza 
Presidente 
 
De: economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br <economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 10 de setembro de 2020 21:27 
Para: amova.vilas@gmail.com 
Assunto: Re: RES: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico 
 

CNPJ não possui inscrição municipal e alvará  

Inscrição Imobiliária já consolidada como comercial ( 40909007060000 )  

--- 
  

   

 

 

Em 10/09/2020 21:10, amova.vilas@gmail.com escreveu: 

Boa noite, o CNPJ da empresa é 21.016.833/0001-10. 

Segue em anexo informações da Receita Federal. 

Atenciosamente, 

  

Antonio José Dias Fiuza 
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Presidente da Amova 

  

  

De: economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br <economico-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br>  
Enviada em: quarta-feira, 9 de setembro de 2020 07:55 
Para: amova.vilas@gmail.com 
Assunto: Re: Fwd: Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico 

  

Bom Dia  

Favor nos informar o cnpj da empresa para verificação  

--- 

  

   

  

  

Em 08/09/2020 15:50, atendimento-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br escreveu: 

  

--- 

Atenciosamente: 

 

  

-------- Mensagem original -------- 

Assunto::Abertura de novo comércio em Vilas do Atlântico
Data:08/09/2020 12:36 

De:<amova.vilas@gmail.com> 
Para::<atendimento-sefaz@laurodefreitas.ba.gov.br> 
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Boa tarde. 

  

A Amova – Associação de Moradores de Vilas do Atlântico constatou a 
abertura de um novo empreendimento comercial em Vilas do Atlântico, 
cuja inauguração se deu no dia 01/09/2020. 

  

O nome do empreendimento é Organi e está situado na A. Praia de 
Itapuã, Quadra A4, Lote 23, onde funcionava o Saidy. 

  

Solicitamos que nos informe o número do Alvará de Funcionamento do 
empreendimento se houver e se não foi expedido que se tome 
providências para o fechamento do mesmo. 

  

Alertamos para o impedimento legal da Prefeitura de Lauro de Freitas de 
emitir Alvarás de Funcionamento para novos empreendimentos 
comerciais em Vilas do Atlântico, conforme decisão Judicial prolatada em 
04/02/2020 no Processo 0301472-61.2015.8.05.0150 pelo MM Juiz 
Hosser Michelangelo Silva Araújo. 

  

As obras de transformação da antiga Saidy para o novo empreendimento 
(Organi) se deu sem alvará da Sedur. 

  

Anexamos fotos auto explicativas. 

  

Atenciosamente, 

  

Antonio José Dias Fiuza 

Presidente da Amova 
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amova.vilas@gmail.com

De: amova.vilas@gmail.com
Enviado em: sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 11:52
Para: fiscalizacaosedur3369@gmail.com
Assunto: Obra sem Alvará
Anexos: IMG_20210121_151438.jpg; Pajussara - Qb9 - Lt25-26.jpg

A Amova vem através deste e-mail denunciar uma obra sem Alvará na Avenida Praia de 
Pajussara, Quadra B9, Lotes 25 e 26, onde até o mês passado existia uma casa cuja foto do 
Google segue anexa. Também anexa uma foto da obra irregular tirada ontem, dia 
21/01/2021. 
De acordo com a decisão judicial 0301472-61.2015.8.05.0150, prolatada pelo juiz Hosser 
Michelangelo Silva Araujo, está proibida a construção de imóveis comerciais em Vilas do 
Atlântico, portanto solicito a essa fiscalização o imediato embargo da obra e todas as 
outras providências cabíveis. 
 
Antonio José Dias Fiuza 
Presidente da Amova 
 
 







Dados públicos extraídos do CNPJ 

• Situação: ATIVA 

• Número do CNPJ: 39.250.739/0001-97 

• Razão Social: Villas Restaurante Interativo Ltda 

• Nome Fantasia: 

• Data de Abertura: 30/09/2020 

• Capital Social: R$ 100.000,00 

• Tipo: MATRIZ 

• Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

• Porte da Empresa: ME 

• Qnt. de Funcionários: Indeterminada 

• Faturamento Presumido: Indeterminado 

Quais as formas de contato? 

• Telefone: (71) 9617-5925 

• E-mail: prainhadevillas@gmail.com 

Qual é o endereço da empresa? 

• Estado / UF: Bahia / BA 

• Município: Salvador 

• Bairro: Chame-chame 

• Logradouro: Rua Professor Sabino Silva 

• Número: 179 

• Complemento: Terreo 

• CEP: 40.157-250 

Qual a sua atividade econômica? 

• 5611-2/01 :: Restaurantes e similares 
 

https://consultas.plus/lista-de-empresas-abertas-em/30-09-2020/
https://transparencia.cc/dados/cep/40157250-rua-professor-sabino-silva-bairro-chame-chame-salvador-ba/


De: amova.vilas@gmail.com 

Para: fiscalizacaosedur3369@gmail.com 

 

Prezados senhores, 

 

A Amova vem através deste e-mail denunciar a instalação de um container no estacionamento 

público existente na Av. Praia de Itapuã, entre a farmácia Drogasil e o Shopping Boulevard. 

Tal equipamento, ao que tudo indica, será utilizado para venda de comida. 

Anexo estão as fotos do container e da localização solicitadas por esta fiscalização. 

 

Antonio José Dias Fiuza 

Presidente da Amova 

 

mailto:amova.vilas@gmail.com



















