
    
 

  
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 
PERUS/ANHANGUERA, REALIZADA EM 07 DE MARÇO 2016. 
 
 
Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezesseis, realizou-se reunião 
ordinária do Conselho Participativo Municipal na Escola Paulo Prado, com início ás 
19:40h. Presente na reunião os seguintes Conselheiros: Ariany Leila Ziliani, João 
Ferreira da Silva, Rúbson Silva Rios, Willams Fernandes da Silva (Coordenador), 
Maria Elivoneide R. da Silva, Paulo Ribeiro, Carolina Souza dos Santos Nascimento, 
Carolina Olga Fernandez Gomez, Olga Julia Fernandez Quispe, Adalberto Vinco 
Araujo, Diane Dourado dos Anjos (Secretária), Luiz Humberto Camargo dos Santos, 
Paulo Rodrigues dos Santos, Dalva Aparecida Ramos Camargo, Monica Fátima 
Ziliani, Jose Gomes de Almeida Neto. Conselheiros ausentes sem justificativa por 
escrito: Maria Ivone da Silva, Galdino Cardoso dos Santos, Luzia AP. da Silva 
Oliveira, Maria Luiza dos Santos Barbosa. Convidados: Deusdete Gregório Araújo, 
Luzinete Dias Vieira, Maria Severina de Sousa, Maria Aparecida S. Santos, Fábio 
Benini dos S. Cardoso, Nara Palatini Luccas, Naniela Marabolim, José Edimar de 
Carvalho. Autoridades presentes: Sérgio Moraes, Subprefeito de Perus, Júlio Cesar 
Fuda, Chefe de Gabinete Subprefeitura Perus. ORDEM DO DIA: 1º) Leitura e 
aprovação da Ata do mês anterior; 2º) Formação dos Grupos Temáticos; 3º) Eleição 
dos representantes do CPOP; 4º) Oficina – São Paulo Aberta; 5º) Informes. Luiz 
Humberto inicia a reunião, passando ao Luis Moura (Interlocutor) para dar os 
informes, que foram os seguintes; mudança do coordenador de CPO, bilhete único 
dos conselheiros, terá vinte passagens e provavelmente chegará no dia quinze de 
março e na próxima reunião dará as informações de como recarregar, cursos e 
oficinas gratuitos, junto com a comunidade, fala sobre a portaria que foi publicada 
em 18/02 no Diário Oficial, onde a Ata das reuniões terá que ser publicada após 
aprovação do Conselho. O conselheiro Paulo Rodrigues apresenta a Nara, 
coordenadora do Susdance, onde apresenta o projeto que envolve os jovens e 
dança, uma forma de chegar aos jovens e trabalhar vários aspectos inclusive temas 
abordados como a droga. Esse ano quer dar continuidade, juntar as secretarias e 
com ajuda da Subprefeitura e o CPM. Envolver as escolas estaduais e municipais, 
onde o primeiro semestre será trabalhado com os professores e no meio do ano com 
os jovens. Paulo Rodrigues refere-se ao muro de gabião que há mais de um ano, 
está sem resolver a demanda. Júlio Fuda nos informa que a Subprefeitura foi 
contemplada com dois eco pontos, um para o bairro de Perus e outro para 
Anhanguera e uma quadra próximo a área da Escola Brada em Perus.  João 
Ferreira (Pequeno) fala sobre sábado dia 12/03/16, do encontro com o Secretário de 
Saúde, sobre colocar o selo do CPM na placa da obra da UPA Perus, retirar o mato 
de frente da placa, será no dia 12/03/16 às 09h00minh na Rua Estevan Resende 
nº460. Já foi dado prosseguimento ao Parklet, será instalado em frente à biblioteca e 
o bom prato. O conselheiro Adalberto nos comunica sobre a falta de galeria na Rua 



Canário no Recanto do Paraíso, devido às constantes chuvas está removendo a 
terra inclusive dos lotes, e a cratera está aumentando. Júlio Fuda cita o exemplo da 
Rua Cavalo Marinho e diz que vai enviar uma equipe para averiguar a Rua Canário. 
José Edimar (Pipoca) fala sobre a Rua de frente a Escola Paulo Prado, que devido à 
mudança de sentido tem problemas com dois caminhões que estacionam em frente 
à escola. Moradora Cida, fala sobre a zeladoria das praças, questões de limpeza e 
drogas. Houve a eleição para os representantes do CPOP– Conselho Planejamento 
Orçamento e Planejamento, sendo: 09 (nove) votos para a Conselheira Carolina 
Souza dos Santos Nascimento (Titular), 09 (um) votos para o Conselheiro Luiz 
Humberto Camargo dos Santos (Titular), 05 (Cinco) votos para o Conselheiro João 
Ferreira da Silva (Suplente), 01 (Um) voto para Olga Júlia Fernandez Quispe 
(Suplente). O assunto formação dos grupos temáticos será tratado na próxima 
reunião. A próxima reunião ordinária será dia 04/04/2016, às 19h na Subprefeitura 
Perus. A reunião foi dada por encerrada às 21:12h. Nada mais havendo a declarar, 
eu Diane Dourado dos Anjos, Secretária, redigi esta ATA que vai por mim e pelo 
Coordenador assinada. 
 
 
-------------------------------------------------                 -------------------------------------------                
Diane Dourado dos Anjos           Williams Fernandes da Silva                                           
Secretária                                                                          Coordenador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


