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5) APÓS a retomada do atendimento presencial regular, e 
término do isolamento social determinado por lei, o atendimen-
to poderá também ser feito à Rua José de Magalhães, 500 (sala 
E), de Segunda a Sexta-feira, das 09h às 17h;

4) plantão para dúvidas técnicas: às terças-feiras, das 14h 
às 17h, no mesmo endereço citado acima.

Face estar dentro de lote com edificação para Auto Posto 
de Serviços, APRESENTAR:

ANEXO 1 - Apresentar requerimento padrão integralmente 
preenchido e assinado pelo responsável pela atividade e com 
indicação do responsável técnico, corrigir item 12, pois SIM, é 
atividade secundária no lote;

Apresentar Certidão do CREA da empresa atestando que 
o engenheiro é o responsável técnico da firma, face CCM 
apresentado;

ART retificadora indicando descrição da declaração do 
ANEXO 2;

Esclarecer quais atividades/CNAES descritas no CNPJ e 
que também são consideradas atividades de baixo risco, serão 
exercidas no local, e declaração que a atividade do CNAE 
7739-0/02, não será exercida no local, face não ser atividade 
de baixo risco;

Apresentar Auto de Licença de Funcionamento da atividade 
principal, Auto Posto Roan Ltda, ou Certificado de Conclusão 
com a respectiva planta, demonstrando que foi aprovada planta 
para os dois usos independentes.

6042.2020/0001952-0 - SISACOE: Auto de Licenca de 
Funcionamento

Interessados: 29 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
COMUNIQUE-SE: 
ATENÇÃO: 
1) Este comunique-se somente poderá ser atendido após a 

sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
2) O prazo para atendimento é de 30 dias, contados a par-

tir da data da referida publicação;
3) Enquanto não for restabelecido por completo o atendi-

mento presencial, devido à pandemia, o atendimento ao pre-
sente comunique-se de SEI, deverá ser feito EXCLUSIVAMENTE 
através do e-mail corporativo da unidade responsável, e o envio 
dos arquivos deverão ser em um único PDF: cpduaavilamaria-
na@smsub.prefeitura.sp.gov.br;

4) Os documentos para o atendimento deverão ser apre-
sentados através de Pen drive, todos os arquivos deverão ser 
enviados em um único PDF, não serão aceitos documentos 
apresentados em vários arquivos;

5) APÓS a retomada do atendimento presencial regular, e 
término do isolamento social determinado por lei, o atendimen-
to poderá também ser feito à Rua José de Magalhães, 500 (sala 
E), de Segunda a Sexta-feira, das 09h às 17h;

4) plantão para dúvidas técnicas: às terças-feiras, das 14h 
às 17h, no mesmo endereço citado acima.

ATENÇÃO: Face edificação total ser maior que 1.500,00m², 
conforme requerimento; face IPTU e CEDI apresentarem ainda 
a área anterior; face não estar correto a justificativa no atendi-
mento do comunique-se que o Certificado de Regularidade se 
refere apenas à parte da edificação, APRESENTAR, sob pena 
de indeferimento:

Nos termos do artigo 25 do Decreto 49.969/08, ainda 
vigente, e do artigo 1º do novo Decreto 59.828/2020, que altera 
alguns dispositivos do decreto citado, apresentar protocolo do 
pedido de regularização para a nova situação da edificação, e 
para o uso de Cartórios, acompanhada das respectivas plantas; 
ou documento comprobatório da regularidade da edificação 
para o uso pretendido acompanhado das plantas correspon-
dentes, face existência de Certificado de Conclusão para a obra 
emitido través do processo 2009-0.350.894-6; 

ANEXO I.1 - requerimento padrão da Portaria 56/
SMSP/2012, totalmente preenchido, assinado pela responsável 
da atividade e pelo responsável técnico, corrigindo as áreas 
computáveis e não computáveis;

ANEXO III - declaração da Portaria 56/SMSP/2012, de 
atendimento aos parâmetros de incomodidade assinada pela 
responsável legal da atividade e pelo responsável técnico, citan-
do leis de zoneamento e código de obras corretamente;

CCM para o endereço, face não ser possível deferir o Auto 
de Licença de Funcionamento sem que o endereço já esteja 
atrelado ao CCM;

CNPJ para o endereço, face não ser possível deferir o Auto 
de Licença de Funcionamento sem que o endereço já esteja 
atrelado ao CNPJ;

Certificado de acessibilidade ou protocolo do pedido de 
certificado de acessibilidade, para a área total e para o uso de 
Cartório;

CCM do engenheiro;
ART retificadora referente à declaração de atendimento 

aos parâmetros de incomodidade, condições de instalação e 
manutenção da regularidade (verificar texto da declaração do 
anexo III);

Relatório inspeção anual (RIA) do elevador ou plataforma, 
se tiver;

PORTARIA 17/SMSP-GAB/2016;
Procuração pública para o requerente, registrada em car-

tório, ou documentação assinada pela responsável legal do 
estabelecimento, pois a procuração com firma reconhecida não 
dá o direito de assinar a documentação, de acordo com enten-
dimento da Assessoria Jurídica.

6044.2020/0004129-2 - Cadastro de Anúncios
Interessados: KI-CÃO COMERCIAL LTDA
COMUNIQUE-SE:
ATENÇÃO: ÚLTIMO COMUNICADO
1) Este comunique-se somente poderá ser atendido após a 

sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
2) O prazo para atendimento é de 30 dias, contados a par-

tir da data da Referida publicação;
3) Os documentos para o atendimento deverão ser apre-

sentados através de Pen drive, em um único arquivo, à Rua José 
de Magalhães, 500 (sala E), de Segunda a Sexta-feira, das 09h 
às 17h; não serão aceitos documentos apresentados em vários 
arquivos; ou poderá ser encaminhado arquivo completo para 
e-mail corporativo da unidade: cpduaavilamariana@smsub.
prefeitura.sp.gov.br , enquanto estiver vigente a quarentena;

4) plantão para dúvidas técnicas: às terças-feiras, das 14h 
às 17h, no mesmo endereço citado acima.

Comunicar o interessado a apresentar:
1. Requrimento inicial: indicando o responsável técnico 

pelos dispositivos elétricos;
2. Auto de Licença de Funcionamento n. 20201400005437;
6056.2019/0009505-1 - Cadastro de Anúncios
Interessados: LANCHONETE SUPER ADIVANCED LTDA - 

EPP CNPJ: 46.327.318/000182
COMUNIQUE-SE:
ATENÇÃO: 
1) Este comunique-se somente poderá ser atendido após a 

sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
2) O prazo para atendimento é de 30 dias, contados a par-

tir da data da Referida publicação;
3) Os documentos para o atendimento deverão ser apre-

sentados através de Pen drive, em um único arquivo, à Rua José 
de Magalhães, 500 (sala E), de Segunda a Sexta-feira, das 09h 
às 17h; não serão aceitos documentos apresentados em vários 
arquivos; ou poderá ser encaminhado arquivo completo para 
e-mail corporativo da unidade: cpduaavilamariana@smsub.
prefeitura.sp.gov.br , enquanto estiver vigente a quarentena;

4) plantão para dúvidas técnicas: às terças-feiras, das 14h 
às 17h, no mesmo endereço citado acima.

Comunicar o interessado a apresentar:
1. Requerimento inical indicando: número de testadas (2), 

se o anúncio indicativo dispõe de dispositivo elétrivo;

 SÃO MATEUS
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-059

PREFEITURA REGIONAL SAO MATEUS
ENDERECO: AVENIDA RAGUEB CHOHFI, 1400
2020-0.013.059-0 ERIC KIZELLEVICIUS
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 734

SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS
ENDERECO: AV. RAGUEB CHOHFI, 1.400
6044.2019/0007627-2 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: SÃO GABRIEL 3 - CNPJ: 35.739.206/0001-12
COMUNIQUE-SE: 
1) Juntar o anexo I.1 - Com a CNAE categorizada no 

Decreto 57378/2016. 
2) Apresentar a renovação do AVCB 292381 vencido 

em 18/04/2020. 
3) Juntar CCM da Atividade com o lançamento da 

CNAE categorizada. 
4) Apresentar o estatuto da associação. 
6044.2019/0007624-8 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: ASSOCIAÇÃO SÃO GABRIEL I - CNPJ 

35.742.864/0001-63
COMUNIQUE-SE:
1) Juntar anexo I.1 com CNAE categorizada no Decre-

to 57378/16.
2) Apresentar a renovação do AVCB 309115 que ven-

ceu em 27/07/2020.
3) Juntar CCM da atividade com o lançamento da 

CNAE categorizada. 
4) Apresentar estatuto da Associação.
6044.2020/0001356-6 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: ASSOCIAÇAO SG GREEN
COMUNIQUE-SE:
1) Juntar anexo I.1 com CNAE categorizada no Decre-

to 57378/2016.
2) Apresentar a renovação do AVCB 368457 que ven-

ceu em 18/04/2020.
3) Apresentar o estatuto da associação.
4) Apresentar Alvará de Reformas 2011/31537-01 e 

2011/31537-02 referente ao apostilamento.
5) Juntar CCM da atividade com o lançamento da 

CNAE categorizada.

 SÉ
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-059

SUBPREFEITURA SEPREFEITURA REGIONAL SE
ENDERECO: RUA ALVARES PENTEADO, 49 / 53
2017-0.016.251-5 S.M. ARQUITETURA E DECORACAO 

LTDA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2019-0.037.043-0 JUCEMARA DUARTE
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.009.201-9 LUCIANA SOLER PERONDI COSTA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 VILA MARIA/VILA GUILHERME
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-059

SUBPREFEITURA VILA MARIA-VILA GUILHERME
ENDERECO: RUA GENERAL MENDES, 111
2019-0.043.559-0 AIDA MARTINS CASIMIRO VARUZZI
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2019-0.044.839-0 FABIO SOARES DE SOUZA RUSSO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 VILA MARIANA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-059

SUBPREFEITURA VILA MARIANA
ENDERECO: RUA JOSE DE MAGALHAES, N 500
2020-0.000.822-0 HESA 184 - INVESTIMENTOS IMO-

BILIARIOS LTDA.
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.003.380-2 GLEUBSTONE MOURA DE BARROS
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.013.416-1 ESP 105/13 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA.
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.014.587-2 HT CONSTRUCAO CIVIL LTDA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.014.649-6 TGSP-69 EMPREENDIMENTOS IMO-

BILIARIOS LTDA.
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.014.695-0 TGSP-69 EMPREENDIMENTOS IMO-

BILIARIOS LTDA.
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.014.704-2 MARCIO DIAS AFONSO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 734

SUBPREFEITURA VILA MARIANA
ENDERECO: RUA JOSÉ DE MAGALHÃES, 500
6059.2020/0005249-0 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: IBIRAPUERA COMERCIO DO SONO LTDA
COMUNIQUE-SE: 
ATENÇÃO: 
1) Este comunique-se somente poderá ser atendido após a 

sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
2) O prazo para atendimento é de 30 dias, contados a par-

tir da data da referida publicação;
3) Enquanto não for restabelecido por completo o atendi-

mento presencial, devido à pandemia, o atendimento ao pre-
sente comunique-se de SEI, deverá ser feito EXCLUSIVAMENTE 
através do e-mail corporativo da unidade responsável, e o envio 
dos arquivos deverão ser em um único PDF: cpduaavilamaria-
na@smsub.prefeitura.sp.gov.br;

4) Os documentos para o atendimento deverão ser apre-
sentados através de Pen drive, todos os arquivos deverão ser 
enviados em um único PDF, não serão aceitos documentos 
apresentados em vários arquivos;

entrada, Joaniro é difícil para as pessoas fazerem isso, nem to-
dos tem carro, e no mais já fomos levar com carrinho de mão e 
só receberam metade, deu briga difícil passar pro munícipe que 
ele tinha que voltar com a metade pra casa dele, Claudia con-
cordo meu caro fica registrado só posso dar uma viagem. Valde-
mir precisamos orientar nas redes sociais Joaniro, armários en-
tulhos isso nunca acaba e as pessoas preferem os pontos 
viciados, os bem de vidas são outro nível, eles ensacam e colo-
cam na calçada sem atrapalhar o fluxo de pedestres eu passo 
de boa com a cadeira de rodas nesses locais, já os mais caren-
tes jogam de qualquer jeito nas calçadas e preciso andar no 
meio dos carros com a cadeira de rodas do meu filho. Carlos a 
população tem uma síndrome falta mesmo Valdemir orientação 
nas redes sociais coisas de baixo calão todos fazem comparti-
lham aceitam, mas quando é para orientar muitos não aceitam, 
Valdemir, nos conselheiros somos sementes, Claudia de Jesus, 
sinto falta de e contato com outros CPM’s sugiro que participe-
mos de outros grupos, Carlos, já existe esses grupos CPM e de 
saúde, eu e o Joaniro participamos, temos um problema aqui na 
ubs anhanguera burocrático precisamos de troca de expertise, a 
Maria Jose colocou pra chamarmos pra reunião a Sabesp e a 
Enel. Claudia temos uma grane força com a nossa voz de conse-
lheiros, Joaniro então Claudia já passei seu numero para ser 
adicionada no grupo dos conselheiros de São Paulo, Paulo Ribei-
ro, estou muito feliz por vocês no próximo pleito, vou estar à 
disposição quero voltar a atividade no social, as eleições do 
Conseg é agora em abril, já estou ajudando nas eleições, agra-
deço ao Pastor Rubson foi um guerreiro quando conselheiro, ao 
Valdemir Braga cresceu muito, Carlos excelente é um furão par-
ticipa em tudo é muito eficiente, ao Joaniro parabéns conheci 
agora, excelente onde vocês estava? A Claudia veio da zona 
leste e é atuante é de luta, agradeço a confiança de vocês fo-
mos guerreiros até o final. Então Claudia de Jesus, Paulo Ribei-
ro, Valdemir Braga, Calos Lima, já coloquei o nome de vocês na 
Enel para o grupo REDE FRENTE PERUS, grupo de lideranças 
atuantes, os responsáveis estará entrando m contato com vocês. 
Conforme artigo 8, item IV estiveram presentes na reunião 
Rubson Rios (Interlocutor), Paulo Ribeiro (Coordenador), Claudia 
de Jesus Chaves, Carlos de Lima Luís, Valdemir Braga Soares e 
eu que secretarei. Conforme artigo 27, item VII, reunião foi en-
cerrada 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. Rubson 
Rios (Interlocutor); Paulo Ribeiro (Coordenador); Claudia de Je-
sus Chaves (Conselheira); Valdemir Braga Soares (Conselheiro); 
Carlos de Lima Luís (Conselheiro). Joaniro Amâncio Pereira (Se-
cretário)

 PINHEIROS
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-059

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
ENDERECO: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 7123
2016-0.227.600-1 RODRIGO MENDES DE SOUZA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2019-0.036.307-7 ENILDA NASCIMENTO MIRANDA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.011.661-9 MARIA FRANCELINA FERREIRA COSTA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 PIRITUBA/JARAGUÁ
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-059

PREFEITURA REGIONAL PIRITUBA-JARAGUA
ENDERECO: RUA LUIS CARNEIRO 193 - 2 ANDAR
2019-0.041.845-9 JOSE CARLOS ABIAD
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 734

SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ
ENDERECO: RUA LUIZ CARNEIRO, 193
6051.2019/0001536-0 - SISACOE: Auto de Licença de 

Funcionamento Integrado
Interessados: CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL
COMUNIQUE-SE: Apresentar Certificado de Acessibilidade 

ou protocolo do pedido.

 SANTANA/TUCURUVI
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-059

PREFEITURA REGIONAL SANTANA-TUCURUVI
ENDERECO: AVENIDA TUCURUVI, N 808
2014-0.240.887-7 NELSON EDUARDO MIRANDA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2014-0.240.912-1 ANDRE SPINOLA FERNANDES
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2015-0.142.810-8 VITOR NOHARA BASILE
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 SANTO AMARO
 GABINETE DA SUBPREFEITA

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-059

PREFEITURA REGIONALSANTO AMARO
ENDERECO: PRACA FLORIANO PEIXOTO, 54 - 3 ANDAR
2017-0.027.256-6 MARIA MARGARETE RESENDE
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 734

SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO
ENDERECO: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 54
6046.2021/0001189-2 - Cadastro de Anúncios
Interessados: @Tenesse Carnes Ltda EPP@
COMUNIQUE-SE: Apresentar anuência do Conpresp para 

instalação do anúncio por encontra-se na área do Eixo Histórico 
de Santo Amaro.

6051.2021/0000522-9 - Cadastro de Anúncios
Interessados: ANCORA COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
COMUNIQUE-SE: Apresentar:
1.Contrato Social da empresa.
2. Documento onde conste a pessoa que assinou o pedido 

como responsável pela empresa, procuraçã se não constar do 
contrato social. 

3. Parecer do Conpresp que autorize a instalação do anún-
cio, uma veaz que encontra-se no Eixo Histórico Tombado de 
Santo Amaro.

 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA

 SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA
Conforme Lei 17.267/2020 que alterou a redação da Lei 

10.365/87, esta Subprefeitura Penha torna público o recebimen-
to de laudo(s) técnico(s) elaborado por Engenheiro Agrônomo 
contratado pelo contribuinte.

Trata-se de comunicado quanto à execução do(s) serviço(s) 
abaixo discriminado(s):

Processo SEI 6048.2021/0000666-0 – Rua Antonio Roberto 
de Almeida, 805

Serviço: Corte de 01(un) araucária
Processo SEI 6048.2021/0001079-0 – Avenida Amador 

Bueno da Veiga, 2521
Serviço: Remoção de 01(un) ficus
Processo SEI 6048.2021/0001006-4 – Rua Manuel Leiroz, 304
Serviço: Remoção de 01(un) citrus sp

SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA
Conforme Lei 10.919/90 e Decreto 29.586/91, esta 

Subprefeitura Penha, comunica aos interessados abaixo que de-
verão retirar memorando de licença autorizando remoção/poda 
de árvore(s) no interior do imóvel, às expensas do requerente.

Remoção de arvore:
SEI 6048.2021/0001146-0 – Rua Siqueira Silva, 128
As pessoas ou entidades interessadas que discordem dos 

serviços poderão no prazo de 06 (seis) dias, contados da data 
de publicação, apresentar recurso contra a medida, devidamen-
te fundamentado, protocolando-o nesta Subprefeitura Penha, à 
Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta.

 PERUS
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 Reunião do Conselho Participativo Municipal de Perus 
e Anhanguera referente março/2021 No dia 11 quinta feira 
(11/03/21) a partir das 19h30m aconteceu a reunião online 
do Conselho Participativo Municipal dos distritos de Perus e 
Anhanguera, via aplicativo ZOOM, através do link https://
us04web.zoom.us/j/5904147396?pwd=WVhtTC95UKZIS3ZLU08
waEVIbFpUUT09. Senha: P3Eqy2 Invite. No qual na pauta foram 
discutidos os seguintes assuntos.

A) eleição da Coordenação e Secretaria do Conselho Parti-
cipativo Municipal Perus e Anhanguera para o segundo semes-
tre de 2021. O interlocutor Pastor Rubson Rios abre a reunião 
virtual as 19:53 horas, com os conselheiros Carlos Luis e Clau-
dia de Jesus, o secretário conselheiro Joaniro Amancio e o Coor-
denador Paulo Ribeiro. Com a palavra o Coordenador Paulo Ri-
beiro.: estamos com 50% mais 01 presentes, temos dois 
membros que se candidataram Joaniro Amancio para coordena-
dor e Carlos Lima para secretario, Carlos sua fala seu voto? 
Confirmado Joaniro Amancio Coordenador e eu (Carlos Lima) 
secretário. Claudia de Jesus, sua fala e seu voto? Eu não tenho 
nada contra mas prefiro o Carlos como coordenador e o Joaniro 
continua como secretário, prefiro assim por ver os dois atuando, 
e o Carlos é muito bom na área da saúde Conseg, nos outros 
conselhos. Joaniro Amancio sua fala seu voto? confirmo meu 
voto sendo eu (Joaniro Amancio) coordenador e Carlos Luís se-
cretário. Eu Paulo Ribeiro voto no Joaniro Amancio coordenador 
e Carlos Luiz secretario, voto assim por que Joaniro Amancio já 
tem a experiência como secretário, agora voto pra que coorde-
ne, e o Carlos secretariou uma reunião e foi muito bem, então 
esse é meu voto e minha fala, Pr. Rubson Rios queremos que 
faça sua fala e seu voto mesmo sendo interlocutor qual sua 
fala? Opine por favor. Joaniro faz excelente trabalho um dos 
melhores que já trabalhei, Carlos assumiu como foi dito e foi 
muito bem meu voto seria essa composição Joaniro Amancio 
coordenador Carlos Lim secretário, então sendo eleito Joaniro 
Amancio Pereira Coordenador e Carlos Lima Secretario para o 
segundo semestre do ano de 2021, tudo bem Claudia? Sim eu 
entendo e nada contra essa composição é que falo o que penso, 
e preferia o contrario, Joaniro vai falar. Claudia eu também acho 
o Carlos fantástico, tanto que é a ele que procuro quando não 
consigo resolver alguma coisa (sempre), Joaniro e Carlos tam-
bém participaram do próximo pelito em dezembro de 2021 do 
Conselho Participativo biênio 2022/2023 Valdemir Braga está 
presente, 20:02 horas Valdemir Braga tem a palavra. Boa noite, 
perdão pelas faltas e ausências, mas estou com vida nova no-
vos rumos. Paulo Ribeiro, então Valdemir definimos a nova 
composição (gestão) do CPM Carlos assume como secretário e 
Joaniro assume como coordenador sendo a posse na próxima 
reunião em abril e assume em maio. Valdemir, concordo com 
essa gestão, aprendi muito foi enriquecedor, na época todos sa-
bem eu estava desempregado participava atuava, e penso que 
o conselho não é só reunião tem que participar voltei a traba-
lhar e da minha parte seria irresponsabilidade continuar, por 
isso não vou mais concorrer para o próximo biênio 2022/2023. 
Paulo Ribeiro eu discordo da questão tempo, no mais acho que 
é possível sim e dá para participar. Eu (Valdemir) vou apoiar e 
incentivar minha vizinha a Vera, Paulo, Joaniro quais as outras 
pautas? Ofícios sobre zeladoria capinação tapa buraco e reca-
peamento. Paulo, Carlos tem algum informe? Carlos zeladoria 
está sendo feita aqui na Estrada Coronel José Gladiador. Tínha-
mos um problema com um bueiro, mas era obra que envolvia 
também a Sabesp, já está sendo resolvido. O escadão próximo a 
UBS Morro Doce, está sendo reformado e quanto ao portal da 
transparência não tem nada, é muito difícil achar a informação 
no tal portal, os buracos aumentaram aqui inclusive atrapalhan-
do a Sabesp e no 156 está difícil abrir um protocolo para tapa 
buraco e zeladoria no aplicativo é impossível incentivamos os 
munícipes a utilizar o 156 mas ele não suporta, na saúde esta-
mos em colapso ontem no AMA parque anhanguera 11 horas 
da manhã, tinham aproximadamente 100 pessoas aguardando 
atendimento, os hospitais da Vila Nova Cachoeirinha, Vila Pen-
teado e Brasilândia está fechado para atendimento a Covid-19 
estão em colapso e estão indicando a UPA Perus. É fácil recla-
mar nas redes, vários funcionários da saúde, estão com Covid 
19, atendimentos sendo cancelados, inclusive eu estou com 
suspeita de Covid 19. Precisamos educar a população as pesso-
as precisam atualizar o cadastro no SUS, a saúde precisa acima 
de 60 anos já está sendo vacinado em qualquer posto mas pre-
cisa atualizar o cadastro antes, foi construído um drive tru no 
Memorial da América Latina na Barra Funda, na primeira sema-
na foram os funcionários de Pirituba, Perus e Jaraguá isso atra-
palhou o atendimento no nosso distrito, batemos na tecla de 
contratação de novos funcionários, os idosos não sabem cadas-
trar-se no site www.vacinaja.sp.gov.br. A segunda dose da Coro-
naVac são para até 28 dias. tem gente indo antes, não adianta 
a AstraZeneca são 3 meses os atendimentos estão todos cance-
lados, hoje aconteceu um caso a pessoa disse que não tinha 
nada so ia na sala do médico ai na sala mostrou exame que 
estava contaminada e queria ser atendida, o médico não aten-
deu, porque é um direito dele e não é assim. Semana que vem 
outro drive tru no Memorial, vai atrapalhar novamente, dengue 
e covid 19 cresceu na nossa região e a nova cepa está pegando 
os jovens. Casos aqui no Distrito Anhanguera estamos na pri-
meira onda ainda já estão pensando na cidade container para 
colocar os corpos. Nós do CPM precisamos ajudar, divulgando 
os informes também, todo dia sai uma norma para a vacina 
teve dias de sair duas normas no mesmo dia, como Joaniro co-
locou estou à disposição. Claudia de Jesus, quanto aos entulhos 
precisamos orienta a população tem muitas pessoas que não 
sabe da existência nem onde fica, eu levo os meus de carro no 
Jardim da Conquista, mas no final da tarde é muito escuro a 
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