
                   
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO 
MUNICIPAL PERUS/ANHANGUERA. 
 
Aos três dias do mês de Julho de dois mil e dezessete, realizou-se reunião 
ordinária do Conselho Participativo Municipal nas dependências da Prefeitura 
Regional de Perus, com início ás 19:30h. Presente na reunião os seguintes 
Conselheiros: João Ferreira da Silva, Maria Luiza dos Santos Barbosa, Paulo 
Ribeiro (Coordenador), Carolina Souza dos Santos Nascimento, Maria José 
Siqueira, Adalberto Vinco Araujo, Olga Julia Fernandez Quispe, Rubson Silva 
Rios, Maria Elivoneide R. Silva, Conselheiros ausentes sem justificativa por 
escrito: Maria Ivone da Silva, Paulo Rodrigues dos Santos (licenciado), Galdino 
Cardoso dos Santos, Dalva Aparecida Ramos Camargo, Monica Fátima Ziliani,  
Carolina Olga Fernandez Gomez, Convidados: Maria Aparecida S. Santos, e Sra. 
Tatiane. Luciana Torralles, Prefeita Regional de Perus, Assessores do Gabinete da 
Prefeita, ORDEM DO DIA: 1º) Leitura e aprovação da Ata do mês anterior; 2º) 
informes; 3º) apresentação dos trabalhos da São Paulo aberta e da Controladoria 
do Município de São Paulo. Paulo Ribeiro (coordenador) inicia a reunião, dando a 
palavra aos visitantes para se apresentarem, passando aos conselheiros para 
darem os informes e em seguida, passa a palavra para inicio das atividades da 
São Paulo Aberta e Controladoria, onde fizeram uma ampla explanação sobre o 
assunto e deram início as atividades por meio de dinâmicas em grupo, onde foi 
discutindo sobre os desafios de atuação do CPM. Esteve presente a atual Prefeita 
Regional de Perus/Anhanguera, Luciana Torralles Ferreira, onde se apresentou e 
falou sobre seu inicio de trabalho e tomada de conhecimentos das demandas e 
obras na Região, ficou de preparar um relatório sobre os trabalhos do primeiro 
semestre. Esteve presente também a Supervisora de Saúde, Sra. Fabiana, que 
passou informações sobre o andamento da obra da UPA- Perus, onde 
questionamos sobre a implantação do posto odontológico do Jd. Monte Belo. Os 
Conselheiros em comum acordo decidiram que continuará priorizando 
acompanhar e cobrar atenção especial às obras não acabadas como: CEI 
Anhanguera (obras em ritmo lento), construção da UPA Perus e obras do 
Bamburral. A próxima reunião ordinária será no dia 07/08/2017, às 19h na EMEF 
Paulo Prado, no Distrito Anhanguera. A reunião foi dada por encerrada às 
21:00h. Não havendo mais nada a declarar, como secretária, redigi esta ATA que 
vai por mim e pelo Coordenador assinada. 
 
 
_____________________                                    ______________ 
Maria Elvoneide R. Silva                                           Paulo Ribeiro 
Secretária Substituta                                               Coordenador 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


