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espaço para urgência e emergência, além da UPA Perus com 27 
leitos com vários recursos, mas com difícil acesso. Proposta 280, 
criar uma praça em um terreno abandonado na rua Ricardo 
Dalton no distrito Anhanguera Jardim Santa fé, altura do número 
348. Análise.; verificar com a Subprefeitura Perus e Anhanguera 
e SVMA - Secretaria do Verde e Meio Ambiente a possibilidade 
da implantação desta praça. Mas podem alegar que na mesma 
rua tem a Praça do Mini Ramp. Proposta 281, Entre as ruas 
Tarcísio e Tiburno no Jardim Adelfiore (Jardim São Paulo) e entre 
a EMEI Alice Feitosa e a Escola Miguel Oliva Feitosa existe um 
terreno da prefeitura, e nessa região do distrito Perus existe uma 
demanda muito grande da construção de uma unidade de saúde. 
Que seja construída uma U.B.S no local, para atender a 
população (munícipes) do Jardim São Paulo, Jardim Adelfiore, Vila 
Malvina, Vila Flamengo, Sítio Joá, Morro do Rafa. Análise.; 
primeiro passo, pegar o endereço correto para verificar se 
realmente pertence a Prefeitura Municipal de São Paulo, após a 
confirmação será necessária uma avaliação da STS/CRSN/SMS 
para caso positivo começar o processo para passar a SMS. 
Sugestão conseguir uma casa ou galpão para verificar a 
possibilidade de aluguel. Proposta 283, na rua Pedro Vicente de 
Azevedo, e rua Marcondes de Moura e Costa existe um terreno 
administrado pela concessionária CCR Autoban esse terreno é 
encontrado próximo a rodovia dos Bandeirantes, e fica na Vila 
Inácio com Jardim do Russo e Vila Operária. E nessa região citada 
não existe uma unidade de saúde, e a demanda é grande e 
acaba sobrecarregado a UBS integrada da praça do samba no 
Jardim dos Manacás. Que possamos construir uma UBS nesse 
endereço, em reuniões com a concessionária foi falado do uso do 
terreno e a mesma sede o terreno para possível uso municipal, 
que atenda a população. Análise.; este terreno descrito teria que 
entrar em contato com a CCR Autoban, verificar se esta situação 
foi colocada em alguma audiência pública e caso positivo, abrir 
um processo para a Concessionária passar o terreno para a 
Prefeitura Municipal de São Paulo e após a visita da STS Perus e 
Anhanguera, CRSN e SMS, sendo aprovado passar para a 
Secretaria Municipal de Saúde, lembrando que não existe 
previsão de construção de UBS no distrito Perus e Anhanguera 
através do plano de metas. Sugestão, poderiam verificar uma 
casa grande ou galpão bem localizado para tentar uma locação. 
Proposta 284, Na área do Parque Anhanguera entre os distritos 
de Perus e Anhanguera criar piscina pública para a população, 
nós distritos existem 2 C.E.Us que tem piscina um em cada 
distrito, mas os mesmo não da conta de atender a demanda 
principalmente em dias de calor. Por isso séria útil para nosso 
lazer e recreação se for construído piscina na área do parque. 
Análise.; Proposta inviável, pois nenhum parque municipal da 
cidade de São Paulo tem uma piscina e ficaria impraticável pois a 
população de final de semana no parque geraria muitos 
transtornos. Proposta 286, Algumas linhas de ônibus 
disponibilizam em horários de pico alguns itinerário diferentes 
dos habituais onde entra no controle /41 /21 etc. Existia na linha 
8010/10 uma destas demandas que era 8010/21 que fazia Jardim 
Botuquara/Jardim Shangrila e com a construção do Rodoanel 
Norte essa linha foi extinta. Na Vila Inácio é um local onde não 
tem uma linha de ônibus, assim podemos reativar a linha 
8010/21 com novo itinerário onde a mesma sairá do final 
percorrendo o sentido contrário da 8010/10 seguindo pelas ruas 
Ilha da Vitória, estrada São Paulo Jundiaí, rua Mogeiro, rua Luís 
Nogueira, rua Francisco José de Barros, rua Padre Manoel de 
Campelo, av. Dr Silvio de Campos, rua Marcondes de Moura e 
Costa, rua Mogeiro, av. Dr Silvio de Campos. E aqui quando 
entrar na avenida dr. Silvio de Campos já estará no itinerário da 
8010/10. Análise.; precisa fazer um levantamento junto com a 
SPTrans referente estas linhas e qual será o melhor projeto para 
retomada ou solução para atender esta população. Proposta 
289, arborizar os distritos de Perus e Anhanguera. Plantar 
árvores nas calçadas, pois em algumas delas as árvores foram 
arrancadas, nas avenidas principais criar um canteiro para 
planta-las. Av. Dr Silvio de Campos, avenida Fiorelli Peciccaco, av. 
Pierre Renoir, av. Cel. José gladiador. Entre outras. Análise.; 
existe um projeto para plantar árvores nas calçadas, mas 
respeitando algumas questões no qual temos que nos informar 
sobre a lei para dar mais embasamento a proposta. Proposta 
318, Criar uma rotatória na av. Fiorelli Peciccaco com o viaduto 
Ulisses Guimarães e a rua Joaquim de Souza. Com A rotatória vai 
facilitar a travessia de pedestres o retorno nos dois sentidos o 
acesso para a estação o acesso a Vila Malvina sem a necessidade 
de entrar na estação na Praça Inácia Dias. Análise.; será 
necessário fazer um estudo referente esta rotatória, junto com a 
CET para verificar a melhor solução referente a esta proposta. 
Proposta 320, Criar condições dignas para pessoas deficientes e 
com dificuldade se locomoção. Padronizar as calçadas para essas 
pessoas poder exercer seu direito de ir e vir, nossas calçadas não 
possibilita esse direito. E muita das vezes precisamos andar pelas 
guias das calçadas ou na rua junto com os carros. Análise.; 
precisamos envolver a Prefeitura Regional de Perus/Anhanguera, 
Secretaria Executiva de Transportes e Mobilidade, Secretaria 
Municipal das Pessoas com Deficiência, Secretaria de Infra 
Estrutura de Obras, entre outras para ver as melhores alternativas 
referente a esta proposta. Proposta 321, Recuperar todas as 
ruas dos distritos Perus e Anhanguera onde exista um 
equipamento da saúde da educação. Nossos trabalhadores da 
área de perua escolar particulares e T.E.G sofrem com nossos 
asfalto, nossas ambulâncias nossas viaturas, que sejam 
recapeadas essas ruas. Análise.; recapeamento das ruas no 
entorno dos equipamentos de Educação, Saúde. Segurança 
(GCM/Polícia Militar), tem que ser verificado com a Prefeitura 
Regional de Perus, se no plano de obras, se algumas ruas estarão 
contempladas para este recapeamento, além de acionar os 
canais 156 e entrar em contato com a Prefeitura Regional Perus/
Anhanguera para melhorias a curto prazo. Proposta 322, criar 
pontos de embarque e desembarque nas nossas unidades de 
ensino, E.M.E.I, E.M.E.F, C.E.I, CRECHES, CONVENIADAS, C.E.U, 
ESCOLAS, em horários de saída e entrada dos alunos fica difícil o 
acesso a estas ruas e fica difícil o embarque e desembarque, em 
alguns casos os trabalhadores de transporte escolar precisam 
triplicar sua atenção para não colocar nossos filhos em perigo... 
não existe uma segurança para esse embarque e desembarque. 
Análise.; num primeiro momento não temos viaturas da Ronda 
Escolar (PM), suficientes para a segurança para atender todas as 
escolas, pois são muitas CEI (Centro de Educação Infantil), EMEI 
(Escola Municipal de Educação Infantil, EMEF (Escola Municipal 
de Ensino Fundamental), Creches Conveniadas, CEUS (Centro 
Educacionais Unificados), além das Escolas Estaduais. 
Poderíamos solicitar um estudo a CET para criarmos estes pontos 
de maiores seguranças para embarque e desembarque, mas 
temos que contar com a educação dos motoristas que levam os 
seus filhos de carro, além de entrar em contato com a Secretaria 
Municipal/Estadual de Educação para fazer parte deste projeto/
solução. Fizemos os Informes e as considerações finais que 
foram. Carlos desabafando a respeito da UPA Anhanguera que 
seria construída na praça do Mini Ramp e depois de quase dois 
anos e meio a PGM informa que por ser uma área AVP-1 não 
podem ser construídos equipamentos de médio porte, numa área 
central, com acesso a transporte público e acesso fácil as 
rodovias um terreno com a metragem para construção de quase 
5.900 metros quadrados e agora estamos correndo contra do 
tempo por dois terrenos um no Jardim Jaraguá e outro no Jardim 
Rosinha, no qual ambos tem dificuldades para a implantação do 
equipamento, mas caso não haja uma decisão, poderemos ter o 
projeto adiado para mais de três anos, só eu estou a mais de 15 
anos lutando e fazendo a minha parte para saída neste 
equipamento no território. Joaniro na última reunião do CADES a 
Subprefeita falou de criar um grupo de Inter conselhos, mas 
informei que foi criado desde Maio/2021 mas não fui 
compreendido. Conversamos falei que no grupo do Inter 
conselhos, ela falou que WhatsApp não é legal que vai ser criado, 
mas ligado ao governo local, falei dos integrantes do Inter 
conselhos e que já obtivemos muitas conquistas. No qual há 
conselheiros do CADES, CONSEG, CPM, Educação, Conselho 

Perus a biblioteca municipal em frente ao Bom Prato e temos 
bibliotecas implantadas no CEU Perus e CEU Parque Anhanguera 
(confirmar). Proposta 145 Criar uma praça no jardim do russo 
entre as ruas eng. Nogueira Soares 141, com a rua Joaquim da 
Costa penha 13. Análise.; verificar se o processo de criação de 
uma nova praça passa pela Secretara do Verde e Meio Ambiente, 
Obras e Subprefeitura de Perus (pois necessita de viabilidade do 
projeto). Proposta 148, implantar calçadas com acesso ao 
Parque Anhanguera para os pedestres do Morro Doce e todo o 
distrito Anhanguera. Análise.; solicitar ao autor da proposta 
para melhorar a descrição da mesma. Verificar com o autor da 
proposta maiores informações a respeito. Proposta 149, Parque 
Anhanguera, implantar entrada para os munícipes do Morro 
Doce e de todo o distrito Anhanguera. Análise.; verificar com o 
autor da proposta maiores informações a respeito, o mesmo cita 
a possibilidade de melhoria viária, calçadas e outros, entre o 
pontilhão sobre a Anhanguera e transformar a entrada 
secundária próximo a estrada de Perus, após a estrada velha do 
Jaraguá em uma segunda entrada oficial do Parque Anhanguera. 
Proposta 150, criar acesso para pedestres entre o bairro Jd. 
Jaraguá (22) e o Ceo Anhanguera. Análise.; verificar com o autor 
da proposta maiores informações a respeito, corrigindo seria 
acesso ao CEU Parque Anhanguera. Muitas pessoas utilizam este 
caminho, que uma parte pertence à Prefeitura da cidade de São 
Paulo e outra que pertence ao governo do Estado e 
Concessionária CCR Autoban, verificar com a Prefeitura Regional 
de Perus/Anhanguera um estudo do local para viabilizar esta 
proposta, incluindo colocar iluminação pública, caso esta 
proposta seja considerada viável. Proposta 221, biblioteca e 
Café. PROPOSTA CONSIDERADA VIÁVEL em 2021 COMO NOVO 
PROJETO. Biblioteca & Café, a ideia NÃO É estar em nenhuma 
casa de cultura, mas levar a leitura aonde estão os leitores, assim 
como as máquinas de vendas de livros no metrô só que com uma 
diferença, o atendimento humano. A referencia é o Combo Café e 
Cultura e sua administração pode ser feita mediante uma 
parceria entre prefeitura e associação de comerciantes. LEIAM OS 
ANEXOS. Análise.; existe outra proposta falando sobre biblioteca 
e temos que verificar a mais completa de todas. E esta proposta 
seria interessante se incentivássemos a população a leitura, 
melhores acessos as bibliotecas existentes e criar esta saudável 
cultura de café e literatura, mas o território não tem este acesso 
e segurança nestes locais hoje. Uma proposta para longo prazo. 
Proposta 222, aproveitar os espaços para atendimento/
acompanhamento psicológico pela INTERVENÇÃO ASSISTIDA 
POR EQUINOS E/OU pela Terapia assistida por animais TAA 
(abandonados, castrados e adestra pandemias) para crianças e 
adolescentes que foram preconceituosos com a suspensão dos 
adultos que teve a saúde mental comprometida com os efeitos 
do isolamento resultantes da pandemia. Em outras palavras, a 
constelação familiar está sob intensa pressão. Análise.; esta 
proposta que esteve no Orçamento Cidadão 2022, não foi uma 
das mais votadas, mas devido ao Parque Anhanguera ter um 
imenso espaço e este trabalho é desenvolvido no Parque da 
Água Branca, com auxílio na recuperação principalmente a 
deficientes físicos e com saúde mental. Entrar em contato com os 
responsáveis sobre este projeto, quais as secretarias que estão 
envolvidas na mesma e implantar este serviço na região, além de 
ajudar a população local, ajudará a cidade de São Paulo, além de 
trazer mais turistas para conhecer o maior parque da cidade de 
São Paulo. Proposta 223, implantação de banheiros e pias 
químicas aos feirantes (e ambulantes) nas feiras livres (e na 
ausência delas) existentes em todos os territórios das 
subprefeituras, com o objetivo de dar mais conforto e estrutura 
aos mesmos que usam os comércios e residências no entorno das 
feiras para Fazer suas necessidades fisiológicas e lavar as mãos. 
Em 2013, o trio elétrico do Afro Reggae, no Rio de Janeiro, 
instalou mictórios adaptados, onde a urina dos foliões era usada 
para movimentar um dínamo e gerar energia. A tecnologia da 
micróbios vivos, que se alimenta da utilização do seu próprio 
crescimento e manutenção da urina, transformando diretamente 
o xixi em energia. Análise.; proposta feita o ano passado no 
Orçamento Cidadão PLOA 2022 e não foi aprovado entre as 
cinco propostas de Perus/Anhanguera. Mas em pesquisa com 
feirantes, falam da importância da implantação destes banheiros 
nas feiras dos distritos. Proposta 224, PLANEJAMENTO 
FAMILIAR. A ideia do projeto permitirá que as famílias recebam 
orientações sóbrias o método anticoncepcional do programa de 
atenção primária à saúde na rede pública e faça um 
acompanhamento mensal pelos profissionais da psicologia e da 
farmácia que a família está seguindo conforme orientado. 
instituições, principalmente em comunidades de baixa, vemos 
que crianças nascem sem estrutura e com dificuldades 
financeiras, ou que colocam essas famílias em uma situação mais 
comum. O projeto deve servir a todos, e também deve incluir (as)
os jovens que já têm porqueiros(as). Nestes casos, a gravidez 
precoce pode eventualmente interferir na educação e formação 
dessas jovens. Análise.; programa que já existe nas UBS de toda 
São Paulo, que infelizmente teve uma parada durante a 
pandemia da Covid-19, mas os casos que estavam encaminhados 
e que eram necessárias algumas intervenções, foram feitas 
Vasectomia nos homens na Rede Hora Certa, implantação de DIU 
nas mulheres ou melhor meio contraceptivo. Proposta feita no 
Orçamento Cidadão 2022 e não ficou entre as 15 mais votadas. 
Proposta 225, SALA DO IDOSO Conforme portaria Nº 202/2019 
- SMS, E A LEI MUNICIPAL N° 13832/2004 (POLÍTICA MUNICIPAL 
DO IDOSO), IMPLANTAR SALA DO IDOSO EM TODAS AS UBS, 
para implementar a ampliação da AMPI (AVALIAÇÃO 
MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA) EM TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Análise.; Realmente está na lei, 
mas nas UBS da região não temos salas exclusivas para atender 
a lei, sugestão é que nas futuras reformas e construções, 
tenhamos uma sala compartilhada junto ao Núcleo de violência, 
pois tantos os idosos e as pessoas que sofrem de qualquer tipo 
de abuso e violência, tenham a sua privacidade nos 
atendimentos. Proposta 226, Implantação do CRM-Centro de 
Referência da Mulher e Implantação de 1 Centro de Convivência 
e Cooperativa (Cecco). Análise.; existe no distrito de Perus o 
CCM - Casa de Defesa e Convivência Mulher, e o mais próximo 
fica no Jardim Ondina - Distrito da Brasilândia e o CECCO - 
Centro de Convivência e Cooperativa importante para o auxílio 
na Saúde Mental, precisamos aqui no Distrito Anhanguera. 
Proposta 274, "hospital e Maternidade Perus - Precisamos 
urgentemente de um Hospital e Maternidade Perus e Distrito 
Anhanguera, uma vez que o censo do IBGE apresenta números 
defasados de habitantes constando nos dados oficiais apenas 
176 mil habitantes, quando na realidade de hoje em pleno ano 
de 2022 é outra, praticamente o dobro no mínimo dos dados 
apresentados. Hoje o bairro de Perus tem apenas 27 leitos para 
atender uma demanda de mais de 400 mil habitantes, o que fica 
totalmente comprometido e inviável o atendimento dos nossos 
moradores, superlotando o pouco equipamento de Saúde que 
temos. Não se nasce em Perus, nossas gestantes precisam correr 
para a cidade vizinha de Caieiras ou para o Hospital Geral de 
Taipas que fica fora do bairro para darem a luz Precisamos 
urgentemente de um Hospital¨ Análise.; Proposta feita no 
Orçamento Cidadão 2022 sendo uma das mais votadas, devido a 
necessidade de uma população que está estimada em 172.000 
habitantes sendo que a realidade está em quase 300.000 
habitantes. E a resposta da SMS sobre os hospitais de referência 
estão imprecisas e fora da realidade da população. HGT (Hospital 
Geral de Taipas) já tem problemas sérios com atendimento, 
sendo referência para Perus, o Hospital José Hungria (Pirituba) é 
referência para Anhanguera, mas como agora está voltando e 
deixou de ser exclusivo com Covid-19 está tendo vários 
problemas com Recursos Humanos e a possível não volta da 
maternidade. E o novo hospital de Vila Brasilândia que terá 
Maternidade, será referência para a região, sendo que não temos 
nem linhas de ônibus ligando a Anhanguera a estes hospitais, 
além de termos três rodovias importantes cortando os distritos, 
temos até terrenos que podem ser utilizados para este fim e hoje 
somos atendidos pela UBSI/AMA Parque Anhanguera com um 
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2022. Reunião ordinária do Conselho Participativo Municipal 
de Perus e Anhanguera realizada no dia 14 de abril de 2022 às 
19h30m. Reunião virtual, através da plataforma Google Meet. 
http://meet.google.com/xxi-kwvv-nhh, estavam presentes o 
Coordenador Joaniro Amancio Pereira, o secretário Carlos Luís a 
conselheira Claudia de Jesus, o conselheiro Valdemir Braga e o 
interlocutor Pr. Rubson Rios, iniciando às 19hr45m. O interlocu-
tor Pastor Rubson Rios abriu a reunião cumprimentando todos 
e passou a palavra para o coordenador Joaniro Amancio que 
cumprimentando a todos passou a palavra para o secretário 
Carlos Luís que é coordenador sobre o Orçamento Cidadão 
2023, pauta única desta reunião, passou a discorrer sobre as 
propostas cadastradas no portal https://participemais.prefeitura.
sp.gov.br/budgets/3/investments?heading_id=119. Propostas.: 
1,13,14,26,27,28,29,30,65,96,143,144,145,148,149,150,221,22
2,223,224,225,226,274,280,281 ,283,284,286,289,318,320,321 
e 322 após falarmos das propostas dos pros e contras que 
segue.:

Proposta 1, criar um cata bagulho móvel para passar todos 
os dias nos pontos viciados dos distritos Perus Anhanguera. A 
população não tem onde descartar seus móveis velhos seus 
restos de construção por os locais de descartar existentes são 
longes e tem restrições de quantidade de descartes por pessoas... 
e junto com esse caminhão fazer uma mobilização para 
conscientizar os munícipes para esses descartes. Análise.; esta 
proposta poderia ser pensada como a coleta de lixo que atende a 
população três vezes por semana. Daí a população teria os seus 
dias específicos e fazer parcerias com associações e igrejas para 
levar a conscientização a população. Proposta 13, A região do 
parque Anhanguera é desprovida de Internet dados móveis, as 
vezes precisamos usar o celular nas dependências do parque e o 
sinal de dados móveis fica ausente, por isso se faz necessário 
uma rede WI FI (gratuita). Análise.; existe o projeto WI FI nas 
praças, seria muito importante que este projeto seja implantado 
em Escolas, Equipamentos de Saúde, entre outros. Proposta 14, 
precisamos ligar nosso Parque Anhanguera aos nossos distritos 
Perus e Anhanguera, muitos munícipes percorrem mais de 3 
quilômetros a pé ou de bicicleta, por uma estrada perigosa para 
chegar às dependências do parque Anhanguera, se faz necessário 
a construção de uma ciclovia para esse trajeto, que será útil para 
todos. Análise.; vindo da estrada de Perus sentido Parque 
Anhanguera, temos acostamento que em muitos pontos até a 
subida após o radar seria possível colocar a ciclo faixa, já no 
sentido Rua Pierre Renouir ao Parque Anhanguera, temos que 
fazer várias intervenções e a saída que de certa forma existe para 
acessar ao Parque Anhanguera, seja implantada para evitar o S 
na estrada de Perus, que é muito perigoso. Proposta, 26 os 
distritos Perus e Anhanguera já não é o que era, nossa população 
passa de 480 mil pessoas, temos mais de 16 equipamentos de 
saúde, e alguns o acesso está totalmente fora de mão, com isso 
precisamos criar uma linha de ônibus circular, a linha da saúde 
onde facilitaríamos o acesso à esses equipamentos. Análise.; 
esta proposta temos que aprimorar a respeito e fazer um estudo 
em conjunto com a SPTrans sugerindo percursos, bairros que 
seriam beneficiados e ser objetivo, pois temos vários bairros sem 
uma linha de ônibus, Vila Inácio, Jardim Santa Cruz, Sol Nascente 
para Perus, são exemplos de necessidades em Perus. Proposta 
27, Colocar Wi-Fi gratuito em todos os equipamentos públicos, 
praças, UPAs, AMA, escolas, Subprefeitura, CDM, etc. Análise.; 
Este terreno descrito teria que entrar em contato com a CCR 
Autoban, verificar se esta situação foi colocada em alguma 
audiência pública e caso positivo, abrir um processo para a 
Concessionária passar o terreno para a Prefeitura Municipal de 
São Paulo e após a visita da STS Perus e Anhanguera, CRSN e 
SMS, sendo aprovado passar para a Secretaria Municipal de 
Saúde, lembrando que não existe previsão de construção de UBS 
no distrito Perus e Anhanguera. Sugestão, poderiam verificar uma 
casa grande ou galpão bem localizado para tentar uma locação. 
Proposta 28, reativar o Campo do União, que foi destruído e 
está cheio de mato atualmente, sem uso nenhum. E poderia estar 
sendo um local de esporte, lazer e encontro de famílias, amigos e 
atletas. Análise.; levantar a situação atual do campo e se 
possível com foto e saber todo o histórico recente. Proposta 29, 
aprimorar e expandir o City Câmeras para todo o Bairro de Perus, 
mas de uma forma em que a população não tenha que arcar com 
tantos custos, principalmente no que se refere ao armazenamento 
das imagens. Análise.; entrar em contato com o CONSEG para 
entendermos melhor o City Câmera e quais são os custos 
envolvidos para implantar este ganho da área de segurança. 
Proposta 30, no distrito Perus as vezes fica parado para cruzar o 
pontilhão por cima da estação de trem CPTM linha rubi (11), se 
faz necessário a construção de outro pontilhão, e é possível fazer 
um por cima da via, ligando as ruas Salmista com a rua Ernesto 
Botonni e Av Domingos Antônio Di Sandro. Análise.; precisa 
verificar com a Subprefeitura/ Secretaria de obras e Secretaria de 
Transporte se existe alguma possiblidade a curto prazo algum 
projeto a este respeito. Proposta 65, Implantação de 
Infraestrutura Verde, do tipo jardins de chuva, biovaletas, canteiro 
pluvial, pavimentos permeáveis, caminhos verdes, entre outros. 
Fazendo uso do "Guia Metodológico Para Implantação de 
Infraestrutura Verde", criado pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) para auxiliar os gestores públicos. (O Guia não 
coube em anexo, mas é fácil encontrá-lo na internet. Tendo isso 
implementado, prestará serviços ambientais do tipo Cultural 
(Recreação, Saúde física e mental, Experiência natural, entre 
outros) e regulador (Aumento da drenagem natural, Diminuição 
da sobrecarga do sistema de drenagens convencionais, Redução 
do efeito das ilhas de calor, Melhoria da qualidade do ar, 
Redução de ruído, entre outros). Análise.; Proposta feita o Ano 
Passado no Orçamento Cidadão 2022 e não foi eleita pela 
população, mas existem alguns lugares na cidade que esta 
proposta foi implantada principalmente Centro e Zona Sul. 
Proposta 96, RENDA BÁSICA. Em 14/04/2021, a Câmara 
Municipal de São Paulo criou o Comitê Emergencial de Crise do 
Emprego e da Renda e espera se que a Câmara dê o passo inicial 
para que as Subprefeituras possam iniciar o cadastro dos 
beneficiários. Já é sabido que este programa pensado e aprovado 
aqui, VEJA O ANEXO, está sendo implementado em cidades dos 
Estados Unidos. Análise.; pesquisar com o cerimonial e apoio 
jurídico da Câmara Municipal de São Paulo sobre esta comissão e 
os seus desdobramentos. Proposta 143, criar um terminal no 
centro de Perus interligado com a CPTM, onde os ônibus trazem 
as pessoas do centro de SP e levam as pessoas para o centro, e 
as peruas levam as pessoas para dentro das vilas dos distritos 
Perus Anhanguera e trazem as pessoas das vilas para o terminal. 
Análise.; existe um projeto de implantação de um terminal em 
Perus, mas que ainda está no papel. Existe a possibilidade de 
ampliação do Terminal Jardim Britânia. No plano de metas 
2021/2024 na página 76 - Meta 47 fala da implantação de 
quatro novos terminais de ônibus, mas nenhum previsto na 
região Noroeste. Existe uma PPP (Parceria Público Privada) para 
concessão dos terminais de ônibus da cidade, https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/projetos/
terminais_de_onibus_ urbano/ppp_terminais/ Segue uma notícia 
vinculada no Jornal Folha Noroeste - https://folhanoroeste.com.
br / regional /concessao-dos-terminais- lapa-pi r i tuba-e-
cachoeirinhaa-iniciativa-privada-e-adiada-para-abril/. Proposta 
144, Criar um terminal no centro de Perus interligado com a 
CPTM, onde os ônibus trazem as pessoas do centro de SP e 
levam as pessoas para o centro, e as peruas levam as pessoas 
para dentro das vilas dos distritos Perus Anhanguera e trazem as 
pessoas das vila para o terminal. Análise.; temos no distrito de 

 CAMPO LIMPO
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

 LICITAÇÃO E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6032.2022/0000967-2
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/SUB-CL/2022
OBJETO: Aquisição de mesas de escritório em "L" com 03 

gavetas e cadeiras estofadas giratórias com apoio de braços.
Despacho Autorizatório
À vista dos elementos constantes do presente, e as atri-

buições a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, 
e nos termos do artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, con-
substanciado pelo artigo 28 do Decreto Municipal 44.279/03, 
bem como pela Lei Federal 8.666/93, AUTORIZO a abertura de 
certame licitatório, na modalidade de Pregão Elerônico nº 010/
SUB-CL/2022, cujo objeto é a a aquisição de mesas de escritório 
em "L" com 03 gavetas e cadeiras estofadas giratórias com 
apoio de braços.

 CIDADE ADEMAR
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 1017

SUBPREFEITURA DA CIDADE ADEMAR
ENDERECO: AVENIDA YERVANT KISSAKIAN, 416
6034.2020/0000052-4 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: INSTITUTO EDUCACIONAL SAO FRANCISCO 

DE ASSIS
COMUNIQUE-SE:
1) Apresentação de planta aprovada para a atividade 

solicitada(ensino fundamental NR2-6;
2) Indicar dia e horário para a verificação “in loco” 

das condições de acessibilidade de acordo com a NBR 
9050-2015/2020;

3) Indicar, em planta, vagas para utilitário;
4) Indicar, em planta, área de embarque e desem-

barque;
5) Indicar, em planta, estacionamento de veículos.
6052.2021/0002630-2 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: JOHN EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA 

EIRELI
COMUNIQUE-SE: 
Requerimento-padrão (anexo I), assinado pelo in-

teressado ou seu representante legal, com as seguintes 
informações:endereço completo do local onde se pretende 
instalar a atividade (estabelecimento ou local de trabalho), 
incluído o Código de Endereço Postal - CEP;

classificação da atividade, segundo o CNAE conforme De-
creto 57.378/2016 e Lei 16.402/16;

área construída a ser utilizada e área total da edificação;
Cópia da cédula de identidade do requerente;
Cópia do título de propriedade do imóvel;
Planta com carimbo de Certificado de Conclusão ou Auto 

de Regularização para o uso pretendido.
Certificado de Conclusão ou Auto de Regularização para o 

uso pretendido ou protocolo de processo de mudança de uso
Apresentar certificado de acessibilidade ou protocolo de 

processo de certificado de acessibilidade, juntamente com plan-
ta deste mesmo processo. ;

Declaração de vagas para idoso;
Apresentar fotos da área descoberta na parte dos fundos

 ERMELINO MATARAZZO
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2022-1-083

PREFEITURA REGIONAL ERMELINO MATARAZZO
ENDERECO: AVENIDA SAO MIGUEL, 5550 - TERREO
2019-0.004.715-9 ROSANA SPAGNUOLO CRESPO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.002.591-5 JESSICA THAIS DA CUNHA COSTA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 FREGUESIA-BRASILÂNDIA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2022-1-083

PREFEITURA REGIONAL FREGUESIA DO O-BRASILANDIA
ENDERECO: RUA JOAO MARCELINO BRANCO, 93
2020-0.012.888-9 PAULO ROBERTO DA CONCEICAO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 ITAIM PAULISTA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2022-1-083

PREFEITURA REGIONAL ITAIM PAULISTA
ENDERECO: AV. MARECHAL TITO, 3012
2019-0.042.206-5 NASIE MOHAMED ABBAS
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.013.322-0 SECUNDINO PIRES DOS SANTOS 

NETO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 MOOCA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 1017

SUBPREFEITURA DA MOOCA
ENDERECO: R. TAQUARI, 549
6046.2022/0003336-7 - Comunicação de poda em 

manejo arbóreo interno
Interessados: FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE RUTH PISTORI
COMUNIQUE-SE: Recebemos a ART 2022/03853 do laudo e 

execução para poda de 06 (seis) exemplares arbóreos, sendo 05 
(cinco) Alfeneiros (Ligustrum lucidum), e 01 (um) Albizia (Albizia 
julibrissin), conforme laudo 062254544, na área interna da Ave-
nida do Estado, nº 1949, Bom Retiro - SP, sendo o responsável 
técnico pelo laudo e execução BIÓLOGO LUIS GUSTAVO LOPES 
- CRBIO 086361/01-D.


