
    
 

  
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 
PERUS/ANHANGUERA, REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2016. 
 
 
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, realizou-se reunião ordinária do 
Conselho Participativo Municipal na Subprefeitura de Perus, com início ás 19h21minh. 
Presente na reunião os seguintes Conselheiros: Diane Dourado dos Anjos, Paulo Ribeiro, 
João Ferreira da Silva, Carolina Souza Santos Nascimento, Luzia Aparecida da Silva 
Oliveira, Dalva Mariano, Galdino Cardoso dos Santos, Rúbson Silva Rios, Paulo 
Rodrigues dos Santos, Maria Luiza dos Santos Barbosa, Maria Elivoneide R. Silva, 
Willams Fernandes da Silva, José Gomes de Almeida Neto. Conselheiros ausentes sem 
justificativa por escrito: Maria Ivone da Silva, Carolina Olga Fernandez Gomez, Olga Julia 
Fernandez Quispe, Luiz Humberto Camargo dos Santos, Mônica Fátima Ziliani, Ariany 
Leila Ziliani.   Convidados: Júlio Cesar Lopes Fuda (Chefe de Gabinete), Luis Moura 
(Interlocutor). Primeiramente foi feita a leitura da Ata do mês anterior, a pauta e os 
informes. A Conselheira Dalva fala sobre a reunião de Governo Local que ocorreu no dia 
19/05/16. Próxima será dia 23/06/16 às 14:00 horas, informa que terá mais seis big tender 
para a região de Perus. Previsão de mais dois ecos pontos um no Jardim do Russo e 
outro no Anhanguera. E fala da necessidade de manter a chave da sala do CPM na 
portaria. O Conselheiro Rúbson informa que para acessar o computador, ele não possuía 
a senha e todos os conselheiros que não tem senha precisam procurar pelo Tiago de T.I 
para gerar uma senha. O Conselheiro Paulo Ribeiro fala sobre uma creche e o Terminal 
no Anhanguera. Parece que não terá mais o terminal e a obra da Creche está parada. 
Precisa verificar, pois a obra era pra ser entregue no final do ano e com essa questão de 
atrasos de materiais se estendem por mais quatro meses. O Conselheiro Galdino informa 
que participou hoje de uma reunião no A.E. Perus. Devido a chuva um muro caiu, próximo 
a copa dos funcionários. O Conselheiro Wiillams fala que é emergencial sobre fazer um 
ofício. O Conselho quer saber sobre o Bilhete único, o porquê da demora e o fluxo das 
informações não estão bom. Luis (interlocutor) informa que a Pré Conferência da Cidade 
terá inicio às 8:00 horas no CEU Perus. A Conselheira Carol informa que a próxima 
reunião do CPOP será dia 23/06/16 às 9:00 horas, na prefeitura, Edifício Matarazzo do 
10º andar. O Conselheiro Paulo Rodrigues fala que a saúde cortou 6% ao mês, o governo 
federal está cortando verba. Susdance ganhou o prêmio Davi Capistrano, como destaque 
em inovação em saúde, único prêmio de São Paulo. Saúde está sendo desmembrada. O 
Drº. Vladimir está vindo para Perus. Pauta: Podas de árvores e plantio de espécies 
arbóreas. 
O Conselheiro Paulo Rodrigues: podas das árvores inadequadas, como a figueira na 
Praça Inácia Dias e a necessidade de um laudo dessa figueira. Plantio de árvores 
embaixo de fiação, em vez de ser do lado que não tem fiação. Fala que a maioria das 
árvores que caem na cidade são as tipuanas. 
Júlio Cesar Fuda fala que tem sete agrônomos na Subprefeitura Perus, fala sobre as 
tipuanas que tem 50, 60 anos e o problema de queda e o problema de estrangulamento, 
que é necessário deixar um raio em volta do tronco. 
Sobre a Estrada da Ligação, Avenida Chica Luiza, próximo ao Aeroclub, o Conselheiro 
Willams informa que tem uma infiltração que mesmo sem chuva está sempre molhado. A 



sub de Pirituba fez um rasgo e associou a boca de lobo e o PV foi aterrado. Pedir para a 
subprefeitura Perus fazer uma ponte com a Subprefeitura de Pirituba. Há uns cinco foi 
feito dois aterro, um no aeroclube e outro onde tinha uma vaquejada, depois disso foi 
ocorrendo esses problemas já citados. O Conselheiro Paulo Ribeiro, fala do córrego do 
Jardim Rosinha, que está assessorado. Willams, fala para fazer oficio para dar 
prosseguimento. Sobre o  Terminal de ônibus – Jardim Britânia: existe uma verba de dois 
milhões para aplicar no viário e no terminal de ônibus. João Ferreira, fala que é 
necessário agendar uma reunião com a Sptrans ou com o Zelão. Carol, fala que o 
Conselho é desrespeitado. Paulo Rodrigues, acha que é desrespeito pela secretaria, não 
vir ouvir o Conselho, pois é importante para trazer melhorias ao território. Deusdete 
informa que o ônibus que vai para a Praça Ramos/ Lapa, vai ser mudado para o Terminal 
Jardim Britânia no final de semana e feriado. (O Conselho precisa averiguar). Adalberto, 
fala sobre um projeto, que identificou em umas escolas, devido ao problema de tráfico de 
drogas em frente de escolas, como na Escola Florestan Fernandes e Gavião Peixoto. 
Pede apoio ao projeto Flauta Doce, que oferece aulas de músicas para crianças, e 
necessita de mais voluntários. Para mudar o foco dos interesses das crianças e entrar 
nesse projeto em vez de ir para os caminhos das drogas. Falar com todas as secretarias, 
que precisamos articular para o conselho ter conhecimentos das obras e ajudar nas 
decisões. Rúbson, fala da ampliação da equipe de odonto. Reunião na quinta-feira 
próxima com Drº. Vlademir, no Telecentro Monte Belo às 14:00 horas. Assunto sobre a 
ampliação de duas equipes, ou voltar as ONG dos idosos. Mara informa que foi numa 
reunião com a supervisão de Pirituba, e terá outra no dia 06/07/2016 para discutir sobre 
uma nova UBS na Região de Perus, na Associação Recanto dos Humildes, 100. Próxima 
reunião dia 04/07/2016 às 19:00h. A reunião foi dada por encerradas 20h56minh. 
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