
 
 

 
SUBPREFEITURA PERUS 
 
Reunião Preparatória de Organização do Evento 
 
Pauta: “Prefeitura no Seu Bairro” 
Período das ações: 17 à 22/07/2015 
Abertura: Vice-Prefeita 
Presença do Prefeito: 22/07/2015 
 
Às 10h20min horas do dia 30 de julho de 2015, o Senhor Carlos Cesar 
Gonçalves, Assessor de Comunicação da Subprefeitura Perus, agradeceu 
a presença de todos. Estavam presentes os representantes das Unidades: 
UBS Vila Caiuba, SVMA, SEME, Eletropaulo, GCM - Perus, SDTE, STS-PI, 
Supervisão de Esportes de Perus, CEU Perus, Supervisão de Cultura Perus 
Subprefeito de Perus, SUVIS PI/PR, SEHAB, SEBRAE-SP, CPDU-
Subprefeitura, Supervisão de Habitação Perus, Conselheiros - CPM, SAS 
Perus, CCM-Perus, CET, DRE PJ, CPO-Perus, Empresa LOGA, SMC, 
Amlurb, Ilume, Spturis, Biblioteca, CEU Anhanguera e Alcinea, Assessora 
da Vice-Prefeita conforme lista de presença. A Alcinea esclareceu algumas 
dúvidas sobre o evento e que o local seria escolhido de comum acordo 
entre todos e que o local tenha uma boa visibilidade, boa circulação de 
pessoas e concordou com o Subprefeito de visitar os dois locais (Praça do 
Samba e Praça Inácia Dias), com a experiência de outras Subprefeituras 
e em visita da CET aos locais já tem uma visão onde poderá acontecer. 
Que devido à avaliação de outras Subprefeituras o evento poderá 
concentrar em uma semana. Em Ermelino Matarazzo aconteceu em uma 
semana, o Subprefeito juntamente com os presentes acertaram que o 
evento será em uma semana. Que é necessário o empenho de todos para 
atender as demandas que são muitas. Informou que haverá a segunda 
etapa do evento, o próximo será no distrito Anhanguera, provavelmente 
não será na mesma ordem. Informou que pelo menos um ou dois dias 
haverá um carro de som circulando informando o local do evento. Que há 
folhetos de divulgação para serem distribuídos em órgãos públicos e 
outros locais. A CET informou que as faixas serão colocadas em vários 
locais do bairro. Que todas as Unidades devem providenciar suas tendas 
ou solicitar ajuda aos vizinhos, informa a todas que não pode deixar as 
tendas sem atendentes. 
Quem fará à aberta será a Vice-Prefeita, juntamente com os Secretários, 
Subprefeito, Parlamentares e membros do Conselho Participativo 
Municipal, por Perus usarão a palavra o Subprefeito, Coordenadora do 
CPM e um representante da sociedade, no encerramento estarão 
presentes: o Prefeito, Vice-Prefeita e Secretários. Que na abertura haverá 
apresentação da Banda da GCM. Foi acertado que a GCM fará a guarda 



 
 

dos equipamentos. No final da reunião todos foram convidados a visitar 
os dois locais e decidir qual o local adequado para a realização do evento.  
O Subprefeito Carlos Roberto Massi, agradeceu e conta com a presença 
de todos no evento, deu por encerrada a reunião às 11h30minh. Ata 
lavrada e assinada por mim, _________________________Luis Gonzaga 
de Sousa Moura e pelo Subprefeito____________________ Carlos 
Roberto Massi. 
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