
    
 

  
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 
PERUS/ANHANGUERA, REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2016. 
 
 
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, realizou-se reunião ordinária do 
Conselho Participativo Municipal na Subprefeitura de Perus, com início ás 19h23minh. 
Presente na reunião os seguintes Conselheiros: João Ferreira da Silva, Rúbson Silva 
Rios, Willams Fernandes da Silva, Maria Elivoneide R. da Silva, Paulo Ribeiro,  Olga Julia 
Fernandez Quispe,  Diane Dourado dos Anjos, Luiz Humberto Camargo dos Santos, 
Paulo Rodrigues dos Santos, Dalva Aparecida Ramos Mariano,  Jose Gomes de Almeida 
Neto, Luzia AP. da Silva Oliveira, Maria Ivone da Silva, Ariany Leila Ziliani, Maria Luiza 
dos Santos Barbosa. Conselheiros ausentes sem justificativa por escrito: Galdino Cardoso 
dos Santos, Adalberto Vinco Araújo, Mônica Fátima Ziliani, Carolina Souza dos Santos 
Nascimento, Carolina Olga Fernandez Gomez. Convidados: Deusdete Gregório Araújo, 
Maria Severina de Sousa, Emily C. Leandro (Arquiteta), Nailton Ramos Barbosa 
(Conselheiro Tutelar), Sérgio Moraes (Subprefeito), Júlio Cesar Lopes Fuda (Chefe de 
Gabinete), Luis Moura (Interlocutor). O Coordenador Williams inicia a reunião, onde nos 
relata a reunião sobre a Reunião de Alinhamento, que ocorreu no dia vinte e nove de 
março, parabenizando o nosso Conselho por estarmos trabalhando juntos. Luis 
(Interlocutor) passa os informes da Subprefeitura: 1º - Eleição do CADS (Meio Ambiente), 
que será em 05/062016 e as inscrições para a participação irão até dia 04/05/2016 e o 
ponto de votação será na Subprefeitura. 2º - Regimento interno ainda não foi publicado, 
devido à espera das portarias serem publicadas. 3º - Crachá e bilhete único, ainda não se 
têm resposta, está em aguardo. 4º - Foi cancelada a reunião no CEU sobre o 
Zoneamento. Emilly (Arquiteta da SMDU), fala sobre duas oficinas que esclarecerá os 
PRE’S, onde será construído juntamente com os CMP’S. 5º - Curso dia 06/04/2016 às 
19:00h, cultura da participação popular, os suplentes também podem participar e serão 
convidados para participar das reuniões. Pequeno, fala sobre a ampliação da UBS-
Rosinha. Rúbson complementa sobre a UBS-Rosinha, que o espaço é pequeno, mas vai 
distribuir as demandas da UBS-Rosinha. Paulo Santos informa do show que ocorrerá no 
CEU Perus no dia 05/04/16. Sobre o FABLAB, cursos para a comunidade no CEU 
Anhanguera, escolhido este local por questões de maior vulnerabilidade. Mara fala sobre 
a necessidade de construir uma nova UBS no Recanto dos Humildes tem um possível 
terreno que possa vir a ser doado pela associação de moradores. E precisa articular uma 
reunião com o Padilha e Dr. Vladimir, nessa questão Willians sugere agendar uma 
reunião extraordinária. Fuda fala sobre a inauguração do Big Tender no Recanto dos 
Humildes que ainda falta a ligação da Eletropaulo. Luiz Humberto pergunta sobre o que 
está sendo feito na Praça do Samba, Fuda responde; que é a carreta do Hora Certa, que 
ainda falta fazer a parte hidráulica e elétrica, e falta decidir se será na praça do Samba ou 
no CEU. Paulo Ribeiro, fala sobre o muro de gabião na Rua Coronel José Gladiador, mas 
para dar sequencia nessa ocorrência é necessário acionar SIURB, devido à homologação 
do Parque Linear. O Subprefeito fala sobre em Atos para pedir verbas e que a última 
reunião foi sobre a questão fundiária. Dalva pergunta sobre o que é na Praça Luiz Néri, 
Fuda responde que é uma homenagem à ferrovia Perus-Pirapora, está sendo entalhada 
uma pedra que é feita manualmente e por isso leva um tempo, e também sobre a 



necessidade de rever a questão de fluxo. Paulo Santos fala sobre a necessidade de 
articular com a CET a mudança de sentido da Rua Salles Gomes próxima a Rua Júlio 
Maciel para facilitar a entrada no Eco Ponto, assim será mais utilizado pelos munícipes. 
Na Rua Ilha do Frade com a Estrada Jundiaí vai ser fazer mais um Eco Ponto. Foi feito a 
escolha das temáticas, onde ficou da seguinte maneira; Habitação – Paulo Ribeiro, Luiz 
Humberto, Olga e Mônica; Transporte – João Ferreira, Williams, Neide; Saúde – Mara, 
Galdino, Rúbson e Ivone; Segurança – Diane, Williams, Luzia e Dalva; Cultura – Ariane, 
José, Paulo Santos; Educação – Adalberto, Carolina, Paulo Ribeiro; Meio Ambiente – 
Carolina, Mª Ivone, Luiz Humberto, Paulo Santos. Nailton conselheiro tutelar, fala sobre 
seu trabalho com os jovens e terá circuito de palestras, no endereço Rua Honorato 
Pereira, 206 – Jardim Santa Fé. Telefone: 3915-3000. Paulo Rodrigues fala sobre a 
descontaminação feita pelo greenpeace, a visita na pedreira.Reunião do Conseg na base 
do Britânia às 19:00 horas.Próxima reunião dia 05/05/2016 às 19:00h oficina dos planos 
regionais com a SMDU.A reunião foi dada por encerradas 20h57minh. 
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