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CAU e CCM do técnico responsável; 4- informar o número de 
vagas para estacionamento; 5- Vigilância Sanitária)

6050.2021/0001238-6 - SISACOE: Auto de Licenca de 
Funcionamento

Interessados: PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

COMUNIQUE-SE: (em até 30 dias após a publicação no 
Diário Oficial, apresentar: 1- Anexos I e III perfeitamente ins-
truídos, especialmente os campos 15/ 19/ 23/ 24/ 25/ 26/e 27, 
assinados pelo representante legal da empresa e pelo técnico 
responsável; 2- AVCB; 3- documento de identificação do ad-
ministrador responsável; 4- procuração em vigor, se for o caso; 
5- documento de identificação do procurador interessado, se 
for o caso)

6048.2021/0002416-2 - Auto de Licença de Funcio-
namento

Interessado: ASA ASSET
COMUNIQUE-SE: (em até 30 dias após a publicação no 

Diário Oficial, apresentar:1- Anexo 1 perfeitamente preen-
chidos indicando o número de vagas para estacionamento 
de veículos; 2- ART/RRT específico para Auto de Licença de 
Funcionamento de Baixo Risco, nos moldes preconizados pela 
Portaria nº 29/2017 SMSUB para ALF de BAIXO RISCO, com o 
comprovante de recolhimento; 3- CREA/CAU e CCM do técnico 
responsável; 4- AVCB)

6042.2022/0000873-5 - Cadastro de Anúncios
Interessados: REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVE-

NIENCIA E PROXIMIDADE S.A.
COMUNIQUE-SE: (Apresentar ART/RRT quando a área do 

anúncio for maior ou igual a 4m²).
6060.2021/0001745-5 - Auto de Licença de Funcio-

namento
Interessado: ASA ASSET 2
COMUNIQUE-SE: (em até 30 dias após a publicação no 

Diário Oficial, apresentar:1- Anexo 1 perfeitamente preen-
chidos indicando o número de vagas para estacionamento 
de veículos; 2- ART/RRT específico para Auto de Licença de 
Funcionamento de Baixo Risco, nos moldes preconizados pela 
Portaria nº 29/2017 SMSUB para ALF de BAIXO RISCO, com o 
comprovante de recolhimento; 3- CREA/CAU e CCM do técnico 
responsável; 4- AVCB)

6048.2022/0001372-3 - Cadastro de Anúncios
Interessados: 
COMUNIQUE-SE: (Rever a altura mínima indicada no re-

querimento).
6048.2022/0001371-5 - Cadastro de Anúncios
Interessados:
COMUNIQUE-SE: (Rever a altura mínima indicada no re-

querimento.)
6050.2022/0001250-7 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
COMUNIQUE-SE: (em até 30 dias após a publicação no Di-

ário Oficial, apresentar:1- apresentar vagas em número suficien-
te de acordo com o estabelecido no Quadro 4ª da Lei 16.402; 
2- Certificado de Acessibilidade; 3- cópia legível da planta do 
subsolo da torre e anexo, esclarecendo quais as atividades 
desenvolvidas nos espaços demarcados e qual era a finalidade 
destes espaços; 4- folha de rosto do IPTU dos espaços ocupados 
no subsolo)

6050.2022/0005290-8 - Comunicação de poda em 
área interna particular

Interessado: Pedro Rafael Gazolli Marques Barbosa
Comunicação: Recebemos ART 2022/05574 e laudo de 

poda de 03 árvores para o endereço Rua Pensilvânia, 610 - 
Brooklin, sendo responsável técnico a Biológa Fernanda Falconi 
de Queiroz, CRBIO nº 106194/01-D.

6050.2022/0008009-0 - Comunicação de poda em 
área interna particular

Interessado: MARCELO DIAS DA MOTA
Comunicação: Recebemos ART 28027230220849408 e 

laudo de poda de 05 árvores para o endereço Rua Fernandes de 
Abreu, 37 - Itaim Bibi, sendo responsável técnico o Eng.Agrôno-
mo Marcelo Dias da Mota, CREA nº 5062253650-SP.

 PIRITUBA/JARAGUÁ
 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA

 Supervisão Técnica de Limpeza Pública
 Em atenção à Lei 10.919/90, Lei 10.365/87 e Portaria 44/

SMSP/2012, segue abaixo relação de serviços autorizados para 
execução pela Unidade de Parques e Jardins desta Prefeitura 
Regional:

ÁREA PÚBLICA
REMOÇÃO ENDEREÇO BAIRRO ESPÉCIE SERVIÇO
6051.2022/0001362-2 Rua Luís Carneiro, 

103 
Vl. Pereira 
Barreto

01 Reseda Remoção/plantio 
de uma muda

6051.2022/0001321-5 Rua Boaventura 
Pereira, 45

Pq. Anhan-
guera

01 NI Remoção/plantio 
de uma muda

6051.2022/0001363-0 Rua Pedro Cecílio 
Occiuzzi, 264

Pq. Paname-
ricano

01 Fícus Remoção/plantio 
de uma muda

6029.2022/0001730-0 Rua Frederico Ja-
cobi, 145

Jd. Santo Elias 01 Ipê 
Roxo

Remoção/plantio 
de uma muda

6051.2022/0001365-7 Travessa Ângelo 
Pratti, 7

Vl. Palmeiras 02 Alfe-
neiros

Remoção/plantio 
de duas mudas

6051.2022/0001377-0 Rua José Albino, 178 Pq. São 
Domingos

01 Uva 
Japonesa

Remoção/plantio 
de uma muda

6051.2022/0001214-6 Rua Com. Feiz Zarzur, 
1316

Jd. Cid. 
Pirituba

01 Falsa 
Serin-
gueira

Remoção/plantio 
de uma muda

6051.2022/0001193-0 Rua José Albano, 197 Vl. Barreto 01 Fícus 
Benjamina

Remoção/plantio 
de uma muda

6051.2022/0001454-8 Rua Hipolito 
Vieites, 148

Jd. Ipanema 01 Fícus 
Benjamina

Remoção/plantio 
de uma muda

6029.2022/0007082-0 Rua Abraham Lin-
coln, 95

Pq. São 
Domingos

01 Alfe-
neiro

Remoção/plantio 
de uma muda

6051.2022/0001466-1 Av. Miguel de 
Castro, 106

Jd. Cid. 
Pirituba

01 Alfe-
neiro

Remoção/plantio 
de uma muda

6051.2022/0001467-0 Rua Francisco Pereira 
Passos, 173

Jd. Rincão 01 Fícus 
Benjamina

Remoção/plantio 
de uma muda

6051.2022/0001484-0 Rua Adalberto 
Kurt, 878

Jd. Líbano 01 Tipuana Remoção/plantio 
de uma muda

Segue abaixo relação de serviços autorizados para 
execução pelo solicitante/proprietário:

ÁREA PARTICULAR
REMOÇÃO ENDEREÇO BAIRRO ESPÉCIE SERVIÇO
6051.2022/0001071-2 Rua José Correia de 

Lima, 212
Pirituba 04 Fícus Ben-

jamina
Remoção/plantio 
de 12 mudas

6051.2022/0001071-2 Rua José Correia de 
Lima, 212

Pirituba 06 Aroeira 
Pimenteira

Remoção

6051.2022/0001071-2 Rua José Correia de 
Lima, 212

Pirituba 01 NI Remoção

6051.2022/0001071-2 Rua José Correia de 
Lima, 212

Pirituba 01 Jacarandá 
Mimoso

Remoção

6051.2022/0000754-1 Av. Elíseo Teixeira 
Leite, 6999

Taipas 01 Pau Formiga Remoção/plantio 
de uma muda

6051.2022/0000754-1 Av. Elíseo Teixeira 
Leite, 6999

Taipas 01 Abacateiro Remoção/plantio 
de uma muda

6051.2022/0000754-1 Av. Elíseo Teixeira 
Leite, 6999

Taipas 02 Amoreiras Remoção/plantio 
de duas mudas

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_onibu s_urbano/ppp_terminais/
Segue uma notícia vinculada no Jornal Folha Noroeste https://
folhanoroeste.com.br/regional/concessao-dos-terminais-lapa-
pirituba-ecachoeirinha-a-iniciativa-privada-e-adiada-para-abril/ 
- 22/05/2022 - Após a reunião com a SPtrans na Prefeitura 
Regional, numa visão a curto prazo, não será possível implantar 
um terminal na Praça Inácia Dias para os articulados, pois 
devido a parte viária, eles não conseguiriam manobrar nas ruas 
próximas, principalmente carros de 23 metros. Esta é uma 
questão que deverá ser estudada melhor para poder implantar. 
Proposta.: 13 Colocar wi fi grátis nas praças dos distritos Perus 
e Anhanguera, nas unidades de saúde, no parque Anhanguera. 
ANÁLISE. : Existe o projeto WI Fi nas praças, seria muito 
importante que este projeto seja implantado em Escolas, 
Equipamentos de Saúde, entre outros. Proposta.: 1178 
Implantar um Bom Prato no Distrito Anhanguera ANALISE.: 
Existe um bom prato em Perus, que hoje atende uma grande 
população, mas fica não tem acesso a maioria da população do 
distrito Anhanguera, estão com o Bom Prato Móvel, que já 
atendeu alguns bairros em Perus e até o final do mês estará em 
frente do CEU Parque Anhanguera, este programa deveria ser 
informado nas redes sociais, mas deixando claro que a 
capacidade é de 300 marmitas/dia. 22/05/2022 - Proposta 
comentada na audiência pública 15/05/2022 que esta proposta 
é um projeto do Governo Estadual, que deverá a Prefeitura 
passar a sugestão ao Governo do Estado, mas que a proposta 
será considerada inviável. Proposta.: 847 Colocar equipamentos 
A.T.I Academia da terceira idade na av. Dr. Silvio de Campos 789 
com rua Antônio Joaquim de Melo., vila operária/ jd do Russo. 
ANÁLISE. : Verificar se o terreno é público e verificar com 
Prefeitura Regional quais são os trâmites para solicitar este ATI. 
Conforme artigo 27, item VII, reunião foi encerrada às 21h01m. 
Artigo 9, item III – não tenho a lista de presença, devidamente 
assinadas pelos Conselheiros por motivo de pandemia e 
reuniões virtuais , as atas estão sem assinaturas dos 
Conselheiros, Interlocutor e participantes presentes. Conforme 
informado no início da ATA.

ATA DE NÚMERO 514.57;00.40-09.11:2.389/2022 DE 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATI-
VO DO DISTRITO DE PERUS ANHANGUERA 2020/2021/22. 
Realizada no dia 24/05/22 ás 19:00 estava agendada a reunião 
online do CPM, Conselho Participativo Municipal região de 
Perus/Anhanguera (reunião virtual), com as seguintes pautas 1.) 
Escolha das 15 propostas do Orçamento Cidadão 2022/2023, 
o link para a reunião: google meet: https://meet.google.com/
scb-igrq-jyo ou abra o Meet e digite este código: scb-igrq-jyo 
As 19:00 horas foi aberta a reunião, com o coordenador Joaniro 
Amancio Pereira falando da última reunião realizada no dia 
23 de maio de 2022 com a equipe da Subprefeitura com a 
presença do representante do governo local Eraldo Cunha e do 
interlocutor Pr. Rubson Rios, repassamos as 152 propostas onde 
o chefe de gabinete João Bezerra tinha deixado com o parecer 
de todas as propostas dizendo quais eram de competência de 
quem quais eram viáveis e quais seriam possíveis de execução, 
abro um parênteses como coordenador para deixar desde já o 
nosso elogio e agradecimento em nome dos meus pares para 
a equipe da Subprefeitura acima mencionados pelo excelente 
trabalho realizado. Foi informado o processo de escolha das 
propostas que foi sugerido do início pelo presidente da co-
missão orçamento cidadão 2022/2023 Carlos Lima e que fique 
registrado que mais uma vez o senhor Carlos de Lima fez um 
brilhante trabalho a frente desse processo, e que como men-
cionado nas outras reuniões foram feitas muitas reuniões para 
a priorização das propostas e chegamos no dia de hoje com 21 
propostas prioritárias para podermos retirar 6 e encaminhar as 
15 necessárias, e as proposta escolhidas foram as propostas. 
: 13, 226, 274, 550, 555, 565, 569, 570, 571, 873, 906, 990, 
1085, 1102, 1105. Estavam presentes na reunião Pr. Robson 
Rios, Interlocutor, Claudia de Jesus, Conselheira, Carlos de Lima 
Conselheiro e Presidente da comissão do Orçamento Cidadão 
2022/2023, e mesmo estando com ocorrência de força maior o 
senhor Carlos de Lima Luis se fez presente para que a reunião 
tenha CORO, e Joaniro Amancio, Coordenador que conduziu e 
secretariou a reunião. Ausentes os conselheiros Paulo Ribeiro 
e Valdemir Braga. Conforme artigo 27, item VII, reunião foi en-
cerrada às 19h50m. Artigo 9, item III – não tenho a lista de pre-
sença, devidamente assinadas pelos Conselheiros por motivo 
de pandemia e reuniões virtuais , as atas estão sem assinaturas 
dos Conselheiros, Interlocutor e participantes presentes. São 
Paulo 26 de maio de 2022.

 PINHEIROS
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2022-1-102

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
ENDERECO: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 7123
2016-0.258.290-0 EDUARDO MIDEGA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2019-0.005.530-5 ROBERTO GERMANO SANCHEZ
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI

COMUNIQUE-SE: LISTA 1036
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
ENDERECO: AV. NAÇÕES UNIDAS, 7123
6033.2022/0001100-1 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: CURTICA BAR E ENTRETENIMENTO LTDA
COMUNIQUE-SE: (em até 30 dias após a publicação no 

Diário Oficial, apresentar:1- Anexo I perfeitamente preenchido; 
2- documento de identificação do procurador e do administra-
dor responsável pela atividade; 3- Vigilância Sanitária)

6060.2021/0001997-0 - SISACOE: Auto de Licenca de 
Funcionamento

Interessado: SP POLO
COMUNIQUE-SE: (em até 30 dias após a publicação no 

Diário Oficial, apresentar:1- Anexos 1 e 2 perfeitamente pre-
enchidos considerando o CNAE da atividade e a área ocupada, 
caracterizando ALF de Baixo Risco; 2- ART/RRT específico para 
Auto de Licença de Funcionamento de Baixo Risco, nos moldes 
preconizados pela Portaria nº 29/2017 SMSUB para ALF de 
BAIXO RISCO, com o comprovante de recolhimento; 3- CREA/
CAU e CCM do técnico responsável; 4- informar o número de 
vagas para estacionamento; 5- Vigilância Sanitária)

6060.2021/0000470-1 - SISACOE: Auto de Licenca de 
Funcionamento

Interessado: LAMA BEAUTY
COMUNIQUE-SE: (em até 30 dias após a publicação no 

Diário Oficial, apresentar:1- Anexos 1 e 2 perfeitamente pre-
enchidos considerando o CNAE da atividade e a área ocupada, 
caracterizando ALF de Baixo Risco; 2- ART/RRT específico para 
Auto de Licença de Funcionamento de Baixo Risco, nos moldes 
preconizados pela Portaria nº 29/2017 SMSUB para ALF de 
BAIXO RISCO, com o comprovante de recolhimento; 3- CREA/

o trânsito. 22/05/2022 - Esta proposta envolve Governo do 
Estado, Artesp CCR Autoban, Prefeitura Regional de Perus e 
Anhanguera, de certa forma é a que mais ainda tem chance de 
algum estudo. Proposta.: 374 reformulação do Programa Hortas 
e Viveiros da comunidade, que sofreu grande redução ao longo 
de 2020, articulando o projeto ao Programa Operação Trabalho 
(POT) ANÁLISE. : https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/desenvolvimento/cursos/index.php?p =205077 
segue um link da Prefeitura de São Paulo falando sobre o 
projeto e pedir maiores informações ao propuente a respeito da 
proposta. Proposta.: 1438 Implantar um acesso entre o Morro 
Doce e os bairro da Chácara Maria Trindade e Residencial Vale 
do Sol. ANÁLISE. : Proposta que envolve a Prefeitura Regional 
de Perus e CET. Proposta.: 1106 Desassoriamento do corrego 
buracão que fica no bairro Residencial Sol Nascente e que por 
anos nas chuvas de verão provoca enchentes na entrada do 
bair ro, iso lando o mesmo por  horas, provocando 
congestionamentos que chegam na rodovia Anhanguera na 
altura do 20km dessa rodovia obstruindo o direito de ir e vim 
de todos usuários dessas vias de transporte. ANÁLISE. : Esta 
proposta deverá no primeiro momento ser envolvida a 
Prefeitura Regional de Perus para fazer a limpeza e se possível 
afundar a calha do rio e verificar com a Siurb, Secretaria de 
Obras, Secretaria do Verde e Meio Ambiente e o CADES e caso 
não tenha nada, insistir com as autoridades necessárias um 
projeto para resolver esta questão de muitos anos. Proposta.: 
1104 Implantar uma faixa de mão dupla com mais ou menos 
50m de extenção ligando os bairros de Sitio Tipas, Vila Sulina e 
Residencial Sol Nascente, esse aceeso estava aprovado no PDE 
de 2004, poém infelizmente nuca foi implatado esse acesso 
segregando os moradores desses bairros e também temos dois 
cemitérios que passam pela mesma dificuldade de acesso 
ANÁLISE. : Esta proposta é uma necessidade extrema do Sítio 
Taipas, Vila Sulina ligar com o Sol Nascente, porque o bairro 
está isolado e devido esta faixa de 50 a 100 metros, você 
consegue sair dos bairro, mas dá uma volta imensa para 
retornar, quando às vezes é necessário pagar pedágio no 
Rodoanel, além disso será necessário conversar com os 
responsáveis pelo cemitério do Jaraguá e Gethsmani que 
passam pelo mesmo problema. Além de pensar numa alça de 
acesso para melhorar o retorno e evitar que um morador do 
Jardim Jaraguá, rode 8 Km para voltar na mesma entrada. 
Proposta.: 333 Construir um ginásio na av. Fioreli Peciccaco 
altura dos números 459 / 545. Em um terreno que fica em 
frente a essa numeração. O esporte é fundamental na criação e 
educação das crianças e jovens. ANÁLISE.: Verificar se o terreno 
pertence a Prefeitura da cidade de São Paulo, verificar qual a 
metragem deste terreno e verificar com a Secretaria do Esporte 
e Lazer qual seria a metragem mínima para construção dos 
ginásios e caso não havendo possbiilidade, o que poderia ser 
feito no local. Proposta.: 1859 Descentralizar os locais onde são 
distribuídos os insumos, fraldas e medicamentos na cidade de 
São Paulo dividos por Macroregião. ANÁLISE. : Conhecer como 
funciona o fluxo hoje para a distribuição dos medicamentos, 
insumos e fraldas, para estudar o processo atual e propor 
melhorias e agilizar e evitar as faltas que estão ocorrendo hoje 
na cidade de São Paulo. Proposta.: 428 Mudar o trajeto 
itinerário do transporte coletivo linha 8014/10 ida Perus / Morro 
Doce, volta Morro Doce Perus. Para que a mesma possa atender 
a U.P.A PERUS ANALISE.: A mudança desta linha é solicitada por 
vários munícipes que moram próximo a Caixa D Água, Vila 
Inácio e Jardim do Russo, além do distrito Anhanguera. As 
llinhas que atendem a UPA 8015/10 - Terminal Pirituba-
Cemitério de Perus (Ninho Verde) e a 8194/10 - Terminal 
Cachoeirinha-Perus Recanto dos Humildes, também tem o 
mesmo problema com o viário a Avenida Raimundo Pereira de 
Magalhães prinicipalmente em horário de pico, ficando um 
intervalo muito grande para levar a população até a UPA. A 
Linha 8014/10 citada tem bons intervalos, além de não ter a 
questão com a Raimundo Pereira de Magalhães. Proposta.: 493 
Criar um player graud e área de recreação para crianças e 
adolescentes. Na av. Dr. Silvio de Campos com a rua Pedro 
Vicente de Azevedo ANÁLISE. : Todo terreno e ou obra que 
envolve uma Rodovia tem que incluir a CCR Autoban, Artesp, 
Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura Regional de Perus, 
Prefeitura do Município de São Paulo. Proposta.:378 Mudar o 
itinerário das linhas 8015/10 cemitério Perus - terminal Pirituba 
e 8194/10 Perus - terminal cachoeirinha, para que as mesmas 
possam atender a UPA em Perus na vila caiuba. ANÁLISE. : 
Necessário um estudo da Sptrans referente esta demanda, os 
munícipes de Perus e Anhanguera, reclama da distância dos 
pontos de ônibus, mas como temos prédios do CDHU e COHAB, 
dizem que se mudar os pontos ficam longe de onde moram. 
Proposta.: 1967 Proposta. : criar reservatório para armazenar 
essas água para uso em serviços de zeladoria de jardinagem e 
criar um local para tratamento dessas água para uso doméstico. 
ANÁLISE. : Proposta.: 1412 2% do Orçamento Municipal de São 
Paulo para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - SVMA. 
ANÁLISE. : Esta proposta seria para a cidade inteira de São 
Paulo e na realidade quando tiver as audiências públicas 
temáticas na Camara Municipal de São Paulo, envolver todos os 
Fóruns, CADES e Conselhos de Parques para lutarem no 
aumento do orçamento para 2%. Inclusive conversando com 
todos os 55 vereadores para ter esta possibilidade e caso 
consiga, criar mecanismo que este orçamento está sendo 
executado. Proposta.: 627 Recapeamento da avenida Felippo 
Sturba cep 05267-200 ANÁLISE. : Existem duas propostas. A 
primeira recapear a Rua Felipo Sturba, onde em vários lugares 
está afundando a rua, alguns buracos relatados, foram 
consertados pela Sabesp, a segunda proposta, provavelmente é 
a entrada da Leopoldo Passos de Lima com a Rua Pierre Renoir. 
Com uma solicitação e ofício do CPM foram feitas sinalizações 
horizontais, como faixas de pedestres, pare e outros. Mas ali 
tem a saída da Rodovia Anhanguera, que depende da CCR 
Autoban, Artesp, Governo do Estado, Prefeitura Regional de 
Perus, CET para fazer um estudo em conjunto para melhorar 
este acesso, além do aumento da população do Distrito e com a 
instalação de novos comércios, como Kibemais, Supermercado 
Dia, várias farmácia e outros. Situação bem complexa. 
Proposta.: 565 Implantar o projeto remoção com ambulâncias 
nas 32 Subprefeitura ANÁLISE. : Verificar a viabilidade com a 
CRSN e criar um projeto para ter a possibilidade de EP 
(Emendas Parlamentares) das esferas federais, estaduais e 
municipais. Comprando as ambulâncias ou alugando. Proposta.: 
283 Na rua Pedro Vicente de Azevedo, e rua Marcondes de 
moura e Costa, ANÁLISE. : Este terreno descrito teria que entrar 
em contato com a CCR Autoban, verficar 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.: 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 
vila para o terminal. ANALISE.: 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 

para implantação no parque. Conversar com a Prefeitura 
Regional de Perus, para saber qual é o procedimento para a 
implantação. Proposta.: 426 Colocar rotatórias nos cruzamentos 
da rua almofada com rua Estevão Ribeiro Resende e rua Cesário 
de Miranda Ribeiro. ANÁLISE. : Ter um estudo com a CET, pois o 
cruzamento das ruas Almofadas, Estavan Ribeiro Resende e 
Cesário Miranda Ribeiro está perigoso e precisa de uma solução 
para o viário. 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.: 717 Colocar iluminação na quadra no 
jardim do russo na cidade das crianças que fica no final da rua 
via de pedrestre João Lerner altura do 163. ANÁLISE. : Verificar 
se esta quadra foi instalada num terreno da Prefeitura Regional 
de Perus, segundo verificar com a ENEL e ou Ilumina SP 
(Ilumine) a possibilidade de instalação da iluminação e após 
tudo isso estar correto, entrar em contato com Parlamentares 
para conseguir EP (Emenda Parlamentares) como outras praças 
na região conseguem. Exemplo uma praça que tinha esta 
mesma questão e foi resolvida e quem pode dar maiores 
informações é o MAD. Em Perus os assessores do Fábio Riva, 
pois tiveram situações semelhantes. Proposta.: 2008 colocar 
bancos plantas nesses locais para inibir tais práticas. ANÁLISE : 
Proposta.: 550 Implantar um CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial) Álcool e Drogas em Perus/Anhanguera. ANÁLISE. 
:Já foi reconhecido pela Secretaria Municipal de Saúde a 
necessidade de implantar um CAPS AD no distritos de Perus/
Anhanguera, confirmar como está este processo de 
implantação. E o Plano Municipal de Saúde reconhece esta 
necessidade, mas falta orçamento para a implantação 
Proposta.: 145 Criar uma praça no jardim do russo entre as rua 
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.: 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. : Proposta.: 
326 Existe o serviço 156, que é usado pelos munícipes, para 
vários tipos de serviços prestados pela Subprefeitura e 
secretarias, mas já é está sobre carregado, ANÁLISE. : Fazer uma 
ouvidoria na Secretaria de Comunicação e Ouvidoria do 
Município de São Paulo para fazer a reclamação e se possível 
com uma solução pelo munícipe precisamos saber qual a 
Secretaria Responsável e através de uma reunião dar sugestões 
devido a ineficiência que está ocorrendo nos canais 156. E 
como a população tem dúvidas qual serviço apontar, quando 
mais enxugar os temas e pedir mais explicações a população 
tudo irá ser mais ágil e eficiente ANÁLISE. : Proposta.: 65 
INFRAESTRUTURA VERDE. Proposta considerada viável e 2021 
com o compromisso de sistematizar o conjunto de ações que 
vem sendo realizado na cidade, principalmente pelas 
subprefeituras. 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.: 848 Na 
praça da vaca, existe um espaço onde é possível criarmos um 
campo de bocha para a terceira idade, ANÁLISE. : Já que está 
sendo colocado três propostas em uma, porque não criar as 
três, colocar o nome correto da Praça e entre paranteses colocar 
o nome conhecido. A questão de drogas e segurança pública 
citada, podemos fazer uma reunião com o Conseg, Polícia 
Militar, Polícia Cívil e GCM e GCMA se possível no local e com a 
participação da população. Proposta.: 569 Ampliação da UBS 
Jardim Rosinha ESF - Distrito Anhanguera 569 ver com sts como 
está o processo, ANÁLISE. : Verificar com a sts Perus como está 
o processo Proposta.: 990 Implantar três Ecopontos em Perus e 
Anhanguera ANÁLISE. : Autoridade Municipal de Limpeza 
Urbana (Amlurb) foi extinta na última quarta-feira (29) e passa 
para a gestão da SP Regula. A Prefeitura de São Paulo publicou 
nesta quinta-feira (1º) no Diário Oficial do Município, o decreto 
Nº 60.353 que extinguiu a Autoridade Municipal de Limpeza 
Urbana (AMLURB). 1 de jul. de 2021 - verificar com a Prefeitura 
de São Paulo e a SP Regula os procedimentos para implantação 
dos mesmos. Proposta.: 379 Na vila caiuba lado norte de Perus 
não temos E.J.A, ANÁLISE. :Verificar com as Escolas que 
implantaram o EJA (Educação para Jovens e Adultos), pois a 
maioria está nas escolas estaduais. Teria que envolver a DRE 
(Diretoria Regional de Ensino), Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria Estadual de Educação. Proposta.: 1998 
construir (cria) uma Horta urbana comunitária, para 
abastecimento a população carente, essa água que circula da 
Nascente é direcionada para o córrego Laranjeiras. ANÁLISE. : 
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. 472 
Instalar equipamentos de A.T.I Academia da terceira idade, 
ANÁLISE. : "Como solicitar aparelhos de ginastica nas praças? 
O primeiro passo é levar essa solicitação para o órgão 
responsável por sua instalação, que pode ser a prefeitura ou a 
subprefeitura, de acordo com cada cidade. No caso de cidades 
menores em extensão e número de habitantes, costuma-se 
entrar em contato diretamente com a prefeitura. As principais 
etapas envolvidas para colocar o projeto de academia ao ar 
livre em prática são as seguintes: Escolha do local para 
instalação. ... Seleção dos equipamentos. ... Elaboração do 
projeto academia ao ar livre. ... Instalação dos equipamentos. 
Verificar com a Prefeitura Regional de Perus/Anhanguera qual o 
processo para solicitar, projetar e instalar os equipamentos. 
"Proposta.: 996 Implantar um CCINTER (Centro de Convivência 
Intergeracional) no distrito Anhanguera. ANÁLISE. : Após visita 
ao CRAS Perus e foi informado sobre este interessante serviço 
que também dão apoio inclusive para deficientes físicos, uma 
deficiência muito grande no território. Proposta.: 1085 Construir 
uma marginal desde o km 23,4 ao km 22,3 no sentido inrterior 
centro, ligando os bairros Jd Britânia e Jd Jaraguá, melhorando 
o acesso aos equipamentos públios como ( educação) o CEU 
Anhanguera e (Saúde) AMA/UBS Integrada Pq Anhanguera no 
Jd Britânia. ANÁLISE. : Uma obra viária muito importante para o 
distrito Anhanguera, pois a partir da base policial comunitária 
haverá uma acesso ao importante equipamento CEU Parque 
Anhanguera, hoje para você que entra na Leopoldo Passos de 
Lima até o CEU percorre 2,4 KM indo por dentro do Morro Doce 
4,2 KM vindo pela Anhanguera KM 22. Além do Jardim Jaraguá 
ter acesso mais rápido para o comércio, CEU, Polícia Militar, 
Terminal Britânia, UBSI/AMA Parque Anhanguera, Perus e 
Parque Anhanguera. Mas precisa levantar sobre os terrenos que 
envolvem os locais e caso pertença ¨a concessão da CCR 
Autoban¨ fazer um projeto no qual serão beneficiados os 
moradores e sendo que uma das faixas poderão passar os 
ônibus sentido Lapa, melhorando no horário de pico da manhã 
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