
                   
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 
PERUS/ANHANGUERA. 
 

Aos três dias do mês de Abril de dois mil e dezessete, realizou-se reunião ordinária 
do Conselho Participativo Municipal nas dependências da Prefeitura Regional de 
Perus, com início ás 19:35h. Presente na reunião os seguintes Conselheiros: João 
Ferreira da Silva, Paulo Ribeiro (Coordenador), Carolina Souza dos Santos 
Nascimento, Adalberto Vinco Araujo, Diane Dourado dos Anjos, Paulo Rodrigues 
dos Santos, Galdino Cardoso dos Santos, Dalva Aparecida Ramos Camargo, Monica 
Fátima Ziliani, Conselheiros ausentes sem justificativa por escrito: Maria Ivone da 
Silva, Luzia AP. da Silva Oliveira, Olga Julia Fernandez Quispe, Rubson Silva 
Rios,Maria Elivoneide R Silva, Carolina Olga Fernandez Gomez, José Gomes de 
Almeida neto, Maria Luiza dos Santos Barbosa. Convidados: Elisangela Rosa 
Oliveira, Bruno F. Novais, Maria Aparecida S. Santos, Vinicius Freitas Bezerra, e Sra 
Tatiane. ORDEM DO DIA: 1º) Leitura e aprovação da Ata do mês anterior; 2º) 
Substituição dos conselheiros faltante; 3º) informes; 4º) priorizar as obras inacabadas 
pela gestão anterior. Paulo Ribeiro (Coordenador) inicia a reunião, dando a palavra 
aos visitantes para se apresentarem, passando aos conselheiros para darem os 
informes, que foram os seguintes; os Conselheiros Willams Fernandes da Silva, Luzia 
AP. da Silva Oliveira entregaram cartas solicitando o desligamento do conselho. Em 
respostas aos questionamentos sobre o funcionamento do ponto de leitura do Distrito 
Anhanguera, onde foi dito o chefe de gabinete da Prefeitura Regional Perus está 
verificando os trâmites para o seu pleno funcionamento; sobre a nova eleição dos 
conselheiros participativos municipais de 2017 e a mudança de regulamento eleitoral, 
informou o interlocutor Luis Moura. A conselheira Carolina Souza disserta sobre o 
desencontro do desenvolvimento dos serviços toda vez que há mudança de gestão. O 
conselheiro Paulo Rodrigues apresentou um questionamento sobre a falta do Prefeito 
Regional nas reuniões do CPM, para apresentar algum planejamento de obras e 
serviços, Paulo Ribeiro, questiona sobre muro de gabião do córrego da Cel. José 
Gladiador, que há mais de um ano, ainda não teve sua demanda atendida.  João 
Ferreira (Pequeno) fala sobre a audiência pública que acontecerá no sábado dia 
08/04/17. Devido às constantes chuvas, os conselheiros debateram sobre a construção 
dos piscinões, onde o Sr Paulo Rodrigues explanou sobre a licença da obra dos 
mesmos. Em cumprimento ao regulamento do CPM, segue relação dos nomes que 
deverá ser excluído por incorrer no Art. 14 do decreto 54.156 de 1º Agosto de 2013. 
Segundo o Art. 14 Perderá o mandato o Conselheiro que: Willams Fernandes da 
Silva- inciso-VII (Entregou carta solicitando desligamento). (Anhanguera), José 
Gomes de Almeida Neto- inciso-II. (Perus) Ariany Leila Ziliani- inciso II (Perus) e 
Luzia AP. da Silva Oliveira (Entregou carta solicitando desligamento). Os 



Conselheiros em comum acordo decidiram que será priorizado acompanhar e cobrar 
atenção especial às obras não acabadas como: CEI Anhanguera (obras em ritmo 
lento), construção da UPA perus e obras do Bamburral. Como já está marcada a 
próxima reunião ordinária que será no dia 08/05/2017, às 19h na EE Paulo Prado, no 
Distrito Anhanguera. A reunião foi dada por encerrada às 21:00h. Nada mais havendo 
a declarar, eu, Luzia Aparecida da Silva Oliveira, Secretária, redigi esta ATA que vai 
por mim e pelo Coordenador assinada. 
 
 
 
 
____________________________                                                         ____ ___________________ 
LUZIA AP. DA SILVA OLIVEIRA                                                               PAULO RIBEIRO 
SECRETÁRIA                                                                                                   COORDENADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 


