
                   
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 
PERUS/ANHANGUERA. 
Realização: 06/03/2017 Inicio: 19h20min – término: 20h45min. 
Local: EMEF Paulo Prado – Rua Pompeu Bertoni, 80 – Jardim Santa Fé. 
Por falta de quorum não foi possível realizar a reunião marcada. Foram passados 
informes aos munícipes presentes. 
Conselheiros presentes: 
Rúbson Silva Rios 
Luzia AP. da Silva Oliveira 
Maria Ivone da Silva 
Maria Elivoneide R. Silva 
Paulo Ribeiro 
Dalva AP. Ramos Mariano 
 
Conselheiros ausentes: 
Carolina Souza dos santos 
João Ferreira da Silva 
Carolina Olga Fernandez Gomez 
Olga Julia Fernandes Quispe 
Galdino Cardoso dos Santos 
Adalberto Vinco Araújo 
Diane Dourado dos Anjos 
Luiz Humberto Camargo dos Santos 
Paulo Rodrigues dos Santos 
Mônica Fátima Ziliani 
Maria Luiza dos Santos Barbosa 
José Gomes de Almeida Neto 
 
Outras presenças: 
Ademilson Nunes Alves – Chefe de Gabinete da Prefeitura Regional Perus 
Luis Moura – PR-PR – Interlocutor 
Reginaldo Prado – Representando a SABESP 
 
Munícipes: 
Bruno Novais  
Leila dos Santos 
Eduardo Moreira 
Marcos Vinicius 
Jean Martinez 
Maria AP. Santos 
Jaqueline Marin 
 
Informes: 
O Conselheiro Paulo Ribeiro, Coordenador do CPM, deu inicio aos informes apresentando 
o Chefe de Gabinete da Prefeitura Regional Perus, Sr. Ademilson Nunes Alves O Chefe 



de Gabinete disse que foi nomeado há um mês e que conhece parte da região. Sugere 
que as solicitações sejam feitas por meio de ofícios para identificar e classificar as 
demandar e agilizar a realização dos trabalhos. Disse que há várias demandas e que 
estão sendo atendidas e que não trouxe a relação dos locais, lembrou apenas da Rua 
Mogeiro, Recanto dos Humildes, Praça no Pq. Anhanguera, onde os brinquedos estão 
quebrados em sua maioria. Garantiu a reforma de uma praça ao mês. A Conselheira 
Ivone Maria disse que dia 09/03/2017 irá realizar em sua residência uma reunião com 
representantes dos órgãos públicos locais para assuntos pertinentes do bairro, disse 
também que é necessário calçamento no ponto final da linha 8622-Praça Ramos. O 
Conselheiro Rubson Silva informou sobre as quatro creches existentes, o Conselho 
Gestor de Saúde do Jd. Monte Belo, das duas salas de Odontologia, faltando apenas a 
Secretaria de Saúde providenciar a compra dos equipamentos necessários e a 
contratação de funcionários. Finaliza convidando o Chefe de Gabinete para conhecer as 
salas e as creches. Disse que dia 14/03/2017, às 14h acontecerá reunião com a 
Coordenação de Saúde na Prefeitura Regional Perus. O senhor Eduardo morador do 
Morro Doce, disse que está assustado com a onda assaltos em ônibus, pede informações 
e sugestões ao Coordenador. O Coordenador disse que uma das sugestões era participar 
da reunião do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança), que será dia 07/03/2017, 
na Prefeitura Regional Perus ligar sempre para a policia. Alguns moradores questionário a 
vinda do Prefeito João Doria na região do Morro Doce, tapa buraco, reforma/conservação 
das praças, falta de segurança nas escolas e presença de escorpiões. A Senhora 
Jaqueline questionou sobre o papel do Conselho, a Conselheira Dalva prontamente leu o 
artigo do Regimento Interno que trata do assunto, disse que o Conselho é órgão 
colegiado autônomo da sociedade civil, de natureza participativa e consultiva, de caráter 
público, reconhecido pelo Poder Público Municipal como instância de representação da 
população da região da Prefeitura Regional Perus para exercer o direito dos cidadãos ao 
controle social, por meio da fiscalização de ações e gastos públicos, bem como da 
apresentação de demandas, necessidades e prioridades na área de sua abrangência. O 
Sr. Reginaldo Prado, representante da SABESP disse que acompanha as reuniões 
levando informações do funcionamento em nossa região, atendendo as demandas e 
esclarecendo dúvidas. Disse que nossa região está sendo priorizada, ressaltando a 
necessidade de bombear esgoto e pede que as pessoas se mobilizem e cobrem este 
trabalho. Disse que a Conselheira Ivone é uma fiscal muita conhecida na região para 
cobrar das autoridades. Disse que toda segunda terça-feira do mês acontece reunião 
mensal com lideranças na SABESP e que é aberta à população. Falou sobre o 
lançamento do Programa Córrego Limpo/Mapeamento da Malha Regional. Alguns 
moradores questionários sobre o inicio das obras no Ribeirão Perus para conter as 
enchentes. Nada tendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às 20h45minh. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------                 -------------------------------------------                  
Luzia AP. da Silva Oliveira                                            Paulo Ribeiro                                                 
Secretária                                                                      Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 
 


