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 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO DO DIA 
03/12/2021.

ATOS ADMINISTRATIVOS
COMUNIQUE-SE: LISTA 906

SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA
ENDERECO: R. YLÍDIO FIGUEIREDO, 349
6049.2021/0001279-8 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: R&R COMERCIO, SERVICOS E ADAPTACAO 

DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA
COMUNIQUE-SE: 
Comunicar o interessado para apresentar:
No Requerimento de Uso e Ocupação do Solo, informar o 

CODLOG;
Anexo 1 totalmente preenchido;
Esclarecer a área total da edificação (os campos 11 e 21 do 

Anexo 1 se contradizem);
No Anexo 2, preencher o com o número do processo ad-

ministrativo;
Apresentar Contrato de Comodato válido, com documento 

que comprove a vinculação de André Valiñas Carpintero com a 
empresa Hoperatriz Comércio e Representações Ltda.;

Apresentar o cartão do CNPJ da empresa Hoperatriz Co-
mércio e Representações Ltda.

Apresentar RG e CPF da procuradora;
Apresentar RRT relativa ao licenciamento da atividade 

(Auto de Licença de Funcionamento de Baixo Risco) , onde 
deverá constar atendimento ao Anexo 2 da Portaria SMPR 
29/2017;

Apresentar comprovante de pagamento da RRT. 
A documentação para atendimento do comunique-se deve 

ser enviada por email para pandrade@smsub.prefeitura.sp.gov.
br (em formato PDF, com o limite por arquivo de 50MB).

 PINHEIROS
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 ATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNIQUE-SE: LISTA 907
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
ENDERECO: AV. NAÇÕES UNIDAS, 7123
6058.2021/0002091-9 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: @interessados_virgula_espaco_maiuscu-

las@
COMUNIQUE-SE: - APRESENTAR O AUTO DE LICENÇA 

DE FUNCIONAMENTO DO SHOPPING ( licença-mãe ).

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO DO DIA 03/12/2021.

ATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNIQUE-SE: LISTA 906
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
ENDERECO: AV. NAÇÕES UNIDAS, 7123
6050.2021/0008259-7 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.
COMUNIQUE-SE: neste Processo nos seguintes termos, por 

ser atividade classificada como de Baixo Risco, nos termos da 
legislação:

1 - Apresentar Contrato Social. e RRt devera conter as 
declarações do anexo2.

6050.2019/0006227-4 - SISACOE: Auto de Licenca de 
Funcionamento

COMUNIQUE-SE: 
1 - Apresentar Documento do CCM referente ao Responsa-

vel Técnico (Engenheiro ou Arquiteto).
6050.2021/0008044-6 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: DROGARIA SAO PAULO
COMUNIQUE-SE: Apresentar RRt com as declarações 

do anexo 2 eCCM do responsável tecnico.
6050.2021/0013900-9 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: HBR33-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA
COMUNIQUE-SE: O interessado devera apresentar : 

Requerimento, anexo 1 com o endereo completo, CNPJ, 
tbem com endereço completo.

6039.2021/0002757-0 - SISACOE: Auto de Licenca de 
Funcionamento

COMUNIQUE-SE: Esclarecer qual é o cnae principal, 
uma licença para cada cnae. Verificar se não se trata de 
ALF de baixo risco.

6031.2021/0002121-7 - SISACOE: Auto de Licenca de 
Funcionamento

COMUNIQUE-SE: 
1 - Apresentar Laudo de Vigilância Sanitária.e esclrecer o 

pq de outra licença , uma vez q já possui.
6050.2019/0002324-4 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
COMUNIQUE-SE: Solicitamos expedir COMUNIQUE-SE nes-

te Processo nos seguintes termos, por ser atividade classificada 
como de Baixo Risco, nos termos da legislação:

1 - Deve-se apresentar o seguintes documentos referentes 
ao Responsável Técnico (Engenheiro ou Arquiteto): Carteira 
Profissional (CREA/CAU); CCM; RRT/ ART., com asdeclarações 
do anexo2. 

 SANTANA/TUCURUVI
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

 Supervisão de Finanças

 CONVOCAÇÃO
Convocamos as empresas abaixo relacionadas, para 

retirar a Nota de Empenho referente as seguintes aquisições: 
Headset, Webcam, Suporte para Monitor, Rádio de Comu-
nicação e Ventilador de Coluna, comparecendo a esta Sub-
prefeitura Santana/Tucuruvi até 03 dias úteis a partir desta 
publicação, impreterivelmente, sito à Av. Tucuruvi, 808 – 3º 
andar, Supervisão de Finanças, no horário das 09:00 às 17:00 
hs, ou confirmando o recebimento através de email enviado. 
Ficam sujeitas às penalidades previstas nas legislações em 
vigor e demais sanções previstas na lei Federal 8.666/93 
com suas alterações.

Multa de 1% sobre o valor da Nota de Empenho para cada 
período de 5 dias de fração até o limite de 15 dias, após este 
limite será considerado inexecução total do contrato.
PROCESSO EMPRESA NE
6052.2021/0004251-0 COMPUSET INFORMATICA LTDA (97.239/2021)
6052.2021/0004251-0 VETOR NASCIMENTO COMERCIO 
 E SERVICOS EIRELI (97.601/2021)
6052.2021/0004272-3 PRISCILLA RAMOS DOS SANTOS 
 MELLONE 21973898829 (97.152/2021)
6052.2021/0004273-1 JOÃO ROMERA MORENO INFORMÁTICA (97.311/2021)

cais que estão sobrecarregados, estamos tentando uma audi-
ência com o Edson Aparecido, mas sem sucesso até o momen-
to e a incoerência acontece, que no PMS (Plano Municipal de 
Saúde 2022-2025), PAS (Plano Anual de Saúde) entre outros 
não constavam a construção da UBS Jardim Rosinha, a mesma 
já tem terreno e possivelmente verba para a construção, mas 
não está documentada em lugar algum ou dizendo oficialmen-
te e para a população fica estranho explicar como uma UBS 
planejada não há orçamento e outra tem orçamento e previsão 
de entrega para o final de 2022, fica difícil explicar, então o 
poder público fala tanto de transparência então deveria sem-
pre discutir como os conselhos estas mudanças de planos e os 
motivos, seguindo a próxima pauta ouve a audiência Pública 
no dia 09/11/2021 para a população dando o retorno sobre as 
propostas que foram para análises no Orçamento Cidadão 
2022, a proposta da criação da terceira faixa da Chica Luísa, 
foi considerada parcialmente viável, pois dependem de estu-
dos de engenharia para ter a melhoria do fluxo de trafego e 
compromisso assumido foi verificar onde ter as intervenções e 
está prevista para médio prazo até 2023 e tem dotação orça-
mentária, reconstrução da ponte que passa pelo córrego bura-
cão foi considerada viável, mas que necessita fazer um estudo 
com a Sabesp sobre a parte hidráulica, pois recentemente a 
Sabesp fez uma obra prevista no Projeto Tiete desde 1982 
passando pela estrada Chica Luísa, Delsuc Alves de Magalhães 
e Coronel José Gladiador, mas com previsão para médio e lon-
go prazo, como as dotações orçamentárias previstas, hospital e 
maternidade Perus é luta de mais de 40 anos e como todas as 
propostas tivemos reuniões com a Prefeitura Regional, Saúde, 
Transportes e população para estudar a viabilidade de todas e 
neste caso existe uma possibilidade de tentar ter no orçamen-
to de 2022 a possível construção deste hospital, informando 
que temos três importantes rodovias Bandeirantes, Anhangue-
ra e Rodoanel e que devido as vezes o difícil acesso a UPA Pe-
rus, estão sendo trazidos para a UBSI/AMA Parque Anhanguera 
sem estrutura e foi considerada inviável e as resposta dada 
também foi incoerente, pois informaram que temos hospitais 
no entorno, Perus a referência é o HGT (Hospital Geral de Tai-
pas), Anhanguera a referência e o (Hospital Hungria – Piritu-
ba), que são suficientes para atender a população, uma obser-
vação antes da pandemia os equipamentos citados não 
estavam tendo condições de atender a população e futuramen-
te teremos o hospital o Hospital Adid Jatene que terá clínicas 
médicas e maternidades após a pandemia, lembrando a todos 
que não acabou e que vários profissionais de saúde estão sen-
do afastados com a variante Delta e informando que a OS que 
complementa o quadro dos funcionários do HGT terá o contra-
to encerrado, gerando mais um caos no atendimento e com o 
fechamento para Covid do Hospital de Pirituba e o Hospital 
Vila Penteado, vários pacientes que são atendidos da Casa 
Verde até o extremo da Zona norte estão sendo atendidos no 
HGT, inclusive a UPA Perus para as emergências e o hospital de 
Brasilândia está também 100% Covid sem perspectiva e inclu-
sive numa das respostas está dizendo que temos uma popula-
ção de 90.000 e que a abrangência deste novo hospital teria 
uma população só com os dados do Participemais 171.000 em 
Perus/Anhanguera, mais de 300.000 no Jaraguá e mais de 
200.000 Pirituba e São Domingos e sabemos que a proposta 
será para longo prazo e lembrando como a maternidade de Pi-
rituba não existe e provavelmente não voltará mais, uma perda 
para região Noroeste, construção da UBS Jardim Jaraguá e foi 
informado que o distrito Anhanguera tem 90.000 pessoas e 
tem muito mais do que isso, a proposta foi considerada inviá-
vel, na parte técnica e jurídica ela é viável e orçamentária não 
e alertado já que o terreno do Jardim Jaraguá não é adequado, 
para a alerta da Prefeita que caso aconteça algum impedimen-
to, verificar outro terreno para a construção, aumento das 
equipes ESF (Estratégia Saúde da Família), hoje temos necessi-
dade de 25 equipes, ela foi considerada viável, mas com duas 
equipes na UBS Morada do Sol e mesmo com a reforma teria 
capacidade de ter mais uma, mas será feito como sempre de 
compartilhar consultórios e outras salas com as outras equipes 
e três equipes na UBS Morro Doce no novo prédio, que teria 
capacidade de abrigar duas equipes, esquecendo das que esta-
vam certas as três equipes para atender o Jardim do Russo e 
que fazem parte do Plano de Metas 2021-2024, a reforma do 
terminal Britânia foi considerada parcialmente viável, mas que 
está em andamento a PPP (Parceria Público Privada) para os 
terminais de ônibus e que o compromisso é melhorar a comu-
nicação com os passageiros, colocando as linhas de ônibus que 
param no ponto e implantaram duas máquinas de carregar o 
bilhete único, mas as outras obras de melhorias vai ter que 
aguardar a PPP, mas deveriam ter banheiro químicos para os 
passageiros, pois estão tendo dois para motoristas e cobrado-
res e o que estava ocorrendo era a utilização dos banheiros da 
UBSI/AMA acontecendo as vezes contaminação cruzada, pes-
soas que poderiam estar com a Covid levando para o AMA e as 
vezes tendo a possibilidade de pegar lá e voltar ao terminal, 
agradeci a todos pela participação e foi aberta fala para as 
considerações finais, Rubson diz que a reunião foi muito pro-
dutiva e será passada a palavra a todos para as considerações 
finais e informando que a próxima reunião será 09/12/2021 a 
partir das 19h30m e que ainda não saberá dizer se esta reu-
nião será presencial ou não e que agradece a presença de to-
dos, inclusive da presença do João e Eraldo e sentido a falta do 
Coordenador, mas que teve quórum e no grupo passará as in-
formações a respeito das eleições, Claudia diz que foi dito o 
que tinha que falar e agora esperar e a expectativa será em 
relação das eleições e que em 2022 tenhamos um ano bem di-
ferente do que em 2021 e que é gratidão estamos aqui todos 
presentes, foram dois anos de muito luta, mas principalmente 
de aprendizado e crescimento pessoal, quem diria que estaría-
mos em uma reunião online e vamos tirar aprendizado de tudo 
isso e agradece, Maria José diz que estava mais ouvindo, pois 
tem dificuldades de participar online e que a reunião foi muito 
produtiva e como as outras e que apesar de várias dificuldades 
alcançamos várias metas na luta junto com o conselho e que a 
Covid ainda não acabou vamos nos prevenir pois a vida é nos-
so bem mais precioso e agradece, Valdemir diz que agradece a 
oportunidade de ter participado desta reunião, Paulo agradece 
a presença de todos, João e Eraldo e teremos muitas lutas ain-
da e que caso haja algumas mudanças para o conselho partici-
pativo quem sabe ele não concorrerá para mais um mandato 
para lutar pelos nossos distritos e caso precisarem está a dis-
posição e que caso precisarmos estará entrando em contato 
com todos e agradece a presença de todos, Carlos agradece a 
presença do João, Eraldo a todos, alguns erros acontecem por 
falta de conhecimento, por isso importante a troca de informa-
ções, João agradece a participar para entender a sistemática 
da reunião e no que puderem contribuir o gabinete está aber-
to, houveram várias críticas construtivas a melhorias e nosso 
intuito e trazer o melhor no que podemos fazer com a batalha 
árdua e que o grupo é forte e são ossos do ofícios e que ve-
nham várias melhorias para os distritos em 2022, Eraldo teve 
dificuldades de abrir o áudio para as suas considerações finais, 
Carlos agradece a participação de todos e que o biênio foi difí-
cil, muitas pessoas partiram e famílias estão em luta e que as 
ações do conselho foi limitada, o mundo criou por uma experi-
ência nova, que o melhor é o olho no olho, mas a pandemia 
mostrou a importância de um abraço, não sei se vou conseguir 
participar caso tenham as próximas eleições por questões de 
saúde, mas muito obrigado pela participação de todos, esta-
vam presentes Rubson interlocutor, João chefe de gabinete, 
Eraldo Governança local e o(a)s conselheiros(as) Maria José, 
Cláudia, Valdemir, Paulo e Carlos, o coordenador Joaniro justifi-
cou a ausência devido a problemas de saúde com a sua famí-
lia, encerrando a reunião às 21h15m.

nadores que está na lei, na gestão anterior que participou 
tinha este relatório e agora praticamente no final do mesmo 
não recebemos, além das verbas parlamentares que estão che-
gando e sendo usadas, congeladas ou que retornaram, o con-
selheiro seria os olhos do prefeito e como está havendo esta 
falha e fizermos um relatório a Secretaria de Governo Aberto 
informando a falta de informações, a secretaria iria cobrar da 
Prefeitura Regional de Perus/Anhanguera, sabemos que com a 
pandemia ficou bem mais complicado em termos de acesso, 
mas a maioria trabalho com acessos aos programas da PRO-
DAM via Home Office, solicita que nos enviem antes do final 
do mandato, que a prefeitura não atende a população em ge-
ral, somente a quem interessa e solicitou a confirmação, João 
informa para entendimento de todos as duas fontes de recur-
sos da subprefeitura, Emendas Parlamentares a um objetivo a 
ser direcionado e processos de intervenções locais e melhorias 
dos bairros (zeladoria) e caso a Emenda Parlamentar seja de-
volvida é enviada a Secretaria Municipal da Casa Civil com o 
motivo da devolução, agora o ofício que foi enviado pelo con-
selho, não informava qual o período desta solicitação e ficou 
vago, no qual a atual gestão está desde 2017 e não estava de-
limitado o período, Paulo informa que este conselho só tem 
governança no biênio 2020/2021 e que teríamos que prestar 
contas semestralmente a população, mas a pandemia não per-
mitiu, tentamos fazer online mas sem sucesso, Carlos solicita a 
João qual seria a maneira para corrigir fazendo uma errata no 
Ofício ou complementando o período via e-mail? João informa 
que pelo e-mail já seria suficiente para deixar documentado, 
Valdemir diz que sobre o assunto é lamentável não ter tido o 
retorno e também não ser enviado o período no ofício, mas 
que era obvio que seria no período da nossa gestão e gostaria 
de passar um informativo sobre algumas demandas faladas a 
muito tempo e que algumas tiveram algumas conquistas já 
que as pessoas que lutam ficam felizes com tão pouco, recen-
temente tivemos uma reunião com o secretário João Otávio 
sobre a alça viária entre o Morro Doce e Sol Nascente e a 
marginal da Anhanguera que ligaria o posto policial do Jardim 
Britânia, passando pelo CEU e chegando até o Jardim Jaraguá 
(KM22), não houve um retorno negativo e se comprometeu a 
fazer estudos para verificar estas demandas e estamos no 
aguardo para ver se estas melhorias virão as nossos bairros e 
outras demandas foi em relação a saúde com a reunião do se-
cretário Edson Aparecido falando sobre a UPA Anhanguera e a 
UBS Jardim Jaraguá e que a UPA está prevista para o segundo 
semestre de 2022 o início da construção e ficamos felizes com 
esta informação e a UBS Jardim Jaraguá (KM22) e foi informa-
do que neste momento não tinham orçamento para construção 
neste momento porém ele comprometeu e passou a incumbên-
cia de procurarmos casas para alugar, mas todos sabemos as 
questões de dificuldade de alugar estes locais e inclusive com 
as documentações, Carlos pergunta se alguém tem algo a falar 
sobre este tema, Rubson informa a respeito do bilhete único e 
que ele e o Paulo participaram da primeira eleição e que esta 
luta vem desde o prefeito Haddad, mas não sabe o que está 
acontecendo que teríamos direito a pelo menos a condução da 
ida a reunião mensal, mas que estão aguardando uma decisão 
da SPTrans e Prefeitura e que está sendo cobrado direto e que 
como estávamos próximos do final do ano, para este mandato 
não será mais possível isso, mas que esteja resolvido para o 
próximo mandato para os que forem eleitos e os mesmos fica-
rem brigando sobre este tema, no qual ele ficará devendo isso, 
mas continuará cobrando, Claudia diz que muita coisa aconte-
ceu na pandemia e o que estava planejado não aconteceu e a 
mesma está preocupada com a eleição e se realmente haverá 
um novo mandato que tudo fica muito no ar e estamos felizes 
por termos sobrevivido, mas que muita coisa ainda não voltou 
ao normal, mas naquilo o que cabe a nós vamos fazendo o 
possível e lembrando que não vamos deixar de cobrar, estamos 
aqui para isso, mas estamos procurando fazer a nossa parte e 
que todos façam a sua, Carlos complementa sobre a UPA e 
Jardim Jaraguá que entraram como propostas no Participemais 
como propostas pela população, mas a UPA não foi escolhida 
pelo conselho, pois já há financiamento do BID (Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento), então é necessário orçamento 
da prefeitura para esta obra e que a primeira obra do BID no 
projeto Avança Saúde SP foi a reforma da UBSI/AMA Parque 
Anhanguera, houve uma previsão que esta UPA seria licitada 
no primeiro semestre de 2021 e início das obras segundo se-
mestre de 2021 e porque disso, pois assim que a UPA ficar 
pronta todo atendimento de urgência e emergência passara 
para este equipamento e o prédio ficará inteiro para a UBS, in-
clusive vários acordos foram feitos com hospitais de referência 
devido a demanda ser muito grande, média de 12.000 atendi-
mentos sem a estrutura de um Pronto Socorro e que por ques-
tões não muito claras esta obra está prevista para 2022e infor-
mando que no dia 08/11/2021 foi feita uma reunião com os 
responsáveis do BID para as obras da zona norte e uma Audi-
ência Pública na Câmara Municipal que falava sobre o Orça-
mento Cidadão 2022 sobre saúde e PPA (Plano Plurianual 
2022-2025) tema saúde informando que a única obra prevista 
para a região é a UPA Anhanguera e a UBS foi um planejamen-
to que vem desde 2017 em Conferência Municipais de Saúde, 
houve uma reunião com o secretário Edson Aparecido no final 
de 2019 e que haveria orçamento para esta obra em 2022, 
sendo que já há o terreno sendo que o combinado nesta reu-
nião até meados de março/2022 estava sendo cumprido o pla-
nejamento, mas recentemente ele disse que não teria o dinhei-
ro da construção, mas teria para aluguel do imóvel, mas 
aproveitando e alertando a Prefeitura Regional que pode tra-
zer vários problemas, pois com esta situação estão querendo 
ocupar esta área para a habitação, mas com a retirada das ár-
vores tanto neste local, como um outro terreno que tem que 
ser preservado devido a ser área de risco, no qual tiveram vá-
rios incêndios e derrubadas de árvores, no qual pedi apoio ao 
Rubson, GCM. GCMA, Polícia Militar sobre esta questão, no 
terreno que conseguiram em três dias começou uma grande 
erosão e o proprietário teve que fazer várias intervenções para 
não cair a rua acima e já existe movimento para ocupação 
deste terreno onde seria construída a UBS e todas as vezes que 
temos áreas nesta situação, aumenta o índice de criminalidade, 
assaltos, estupros e até homicídios, além do risco e vulnerabili-
dades que este novos moradores irão ter e inclusive este terre-
no está como uma segunda opção, caso encontrem algum im-
pedimento no terreno onde será construída a UPA Anhanguera 
que será numa parte da praça do Mini Remp, e viria para o 
Jardim Jaraguá e inclusive devido esta UBS estarem sendo soli-
citadas a muito tempo vários parlamentares gostariam de co-
laborar com emendas e houve uma justificativa que devido a 
um muro de arrimo, este terreno não serviria mais para a 
construção, sendo que houve visitas junto com a Prefeitura 
Regional e Secretaria Municipal de Saúde e o terreno havia 
sido aprovado e caso aconteça o impedimento da construção 
da UPA, não poderá vir para este terreno? Inclusive como 
exemplo a UBS Jardim Brasília que é de extrema importância 
foi colocado orçamento para 2022 e será construído num local 
onde existirá mais dificuldades para construir do que a nossa, 
acaba tendo muitas incoerências e numa opinião minha ser o 
poder público trabalhasse mais com o controle social, evitar-
-se-ia vários problemas e constrangimentos, onde o secretário 
assinou documento, tinha ata e vídeos falando sobre este tema 
e uma das nossas propostas que foram aprovadas pela popula-
ção e secretarias sobre a aumento de equipes ESF (Estratégia 
Saúde da Família), apareceu a possibilidade de três novas 
equipes para a UBS Morro Doce e duas na morada do Sol e 
onde realmente estava previsto que eram três equipes para 
atender a população do Jardim do Russo, não apareceu no 
compromisso, são formas de tentar contornar situações em lo-

previstas para o dia 12 de dezembro de 2021, segundo domin-
go de dezembro, mas estavam aguardando o resultado de uma 
resolução judicial, mas devido estar em cima para fazer as ins-
crições para a data marcada e que acreditava que na próxima 
semana teriam um resultado para passar a todos nós e lem-
brando que no pleito passado no mês de novembro ele já esta-
va com a lista de todos os candidatos, passando ao secretário 
Carlos, para conduzir a reunião, o mesmo deu boas vindas a 
todos, dizendo as pautas e acrescentando o informativo da 
Audiência Pública sobre as propostas do Orçamento Cidadão 
2022, Carlos informa sobre que estávamos a 30 dias das elei-
ções e provavelmente as mesmas não iriam acontecer, fez um 
comparativo que os conselhos de Saúde estavam liberados 
para reuniões presenciais e o participativo ainda não estava 
autorizado e em relação a justiça o coordenador Joaniro esta-
va mais ciente, pois há um julgamento de transformar os Con-
selhos Participativos Municipais em Conselhos em Conselhos 
de Representantes, com previsão do julgamento em Janei-
ro/2022 e aproveitando falando a respeitos das eleições de 
outros conselhos, o CADES que teve a eleição através da plata-
forma https://participemais.preferitura.sp.gov.br no qual houve 
vários problemas e foi impugnada, foi criado junto com a 
PRODAM e a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente a 
plataforma https://svmaeleicoes.prefeitura.sp.gov.br que pode-
rá cadastrar a partir do dia 16 de novembro, para poder votar 
nos dias 22 de novembro de 2021 a partir das 10h00 até 28 de 
novembro, onde as pessoas que tiverem dificuldades de acesso 
a internet no dia 28 de novembro terá um plantão à disposição 
na Prefeitura Regional acesso para cadastrar e votar em até 
três candidatos na subprefeitura onde mora e ou trabalha e 
caso tudo ocorra sem nenhum problema, esta forma de vota-
ção será colocada dentro da plataforma Participemais, os Con-
selhos Gestores de Saúde, devido a pandemia as reuniões es-
tão autorizadas presencias ou hibridas (mistas) e que as 
eleições somente Pirituba e Perus que após a separação esta-
vam nos biênios corretos, já as outras regiões da zona Norte 
estão com mandatos prorrogados desde 2020 e estavam em 
discussões para ver se as eleições seriam em dezembro ou ha-
verá mais uma nova prorrogação para todas as áreas fazerem 
em março/2022 e que deveria estar registrado mais em diário 
oficial e que seria a mesma situação com os mandatos de CPM 
e solicitei caso alguém tivesse mais alguma informação que 
explanasse na reunião, Rubson informa que o Bruno da Secre-
taria Municipal da Fazenda disse que caso as eleições não 
ocorram neste ano, será divulgado no diário oficial a prorroga-
ção dos mandatos até o período da eleição e que nos informa-
ria no grupo, Paulo como o conselho é por lei, que realmente 
tem que ser publicado no diário oficial a prorrogação e que 
não pode ficar sem mandato, os participantes não tiveram ne-
nhuma dúvida, foi passado para a próxima pauta, referente a 
devolutiva dos ofícios, no qual tínhamos enviados a SPTrans a 
respeito de um estudo para colocar um recuo em frente para 
instalar um Totem ou Abrigo de ônibus na Rua Antônio José 
Anacleto, 80 (antiga Rua Júlio de Oliveira), onde estava o anti-
go pronto socorro de Perus, no qual está sendo reformado para 
a transferência do AMA Especialidade Perus, a instalação do 
novo equipamento CER II (Centro Especializado em Reabilita-
ção) e a UVIS (Unidade de Vigilância Sanitária), no qual houve 
um informativo que o AE (Ambulatório de Especialidades Pe-
rus) será descontinuado este serviço, além da possibilidade do 
AE Pirituba seguir o mesmo caminho e tivemos um retorno di-
zendo que devido ao grande Aclive, mesmo com a retirada de 
vários equipamentos é muito arriscado, mas eles mesmo não 
estavam felizes com a resposta, estariam tentando ver alterna-
tivas devido a grande necessidade que terá no local, então as 
questões de acesso via transportes públicos continuaram o 
mesmo que ocorriam no antigo pronto socorro, para a Prefeitu-
ra Regional foi verificar a acessibilidade da calçada em frente 
ao novo prédio da UBS Morro Doce, na rua Dom Agnelo Rossi, 
13 no qual foi atendido prontamente pela governança local 
através do Eraldo e informo que numa visita da comissão de 
obras e engenharia da SPDM e CRSN (Coordenadoria Regional 
de Saúde Norte), a questão da acessibilidade estão sobre a 
responsabilidade de ambos, pois a necessidade de adequação 
terá que ser prevista na obra, pois não está em terreno público 
e estas informações foram para repassadas para a Supervisão 
Técnica de Saúde de Perus, mas que a Prefeitura Regional de 
Perus/Anhanguera colocou-se à disposição para auxiliar nesta 
necessidade, os solicitados a CET que no caso foram dois, uma 
faixa de pedestre na rua Antônio José Anacleto, 80 (antiga Rua 
Júlio de Oliveira, com o protocolo 26732570 com a devolutiva, 
em atenção à solicitação em referência, informamos que este 
local (R. Júlio de Oliveira nº 80) não apresenta demanda de 
travessia de pedestres que justifica, tecnicamente, a implanta-
ção de semáforo. Desta forma, foram elaborados projetos de 
sinalização horizontal e vertical para a Rua Antônio José Ana-
cleto que prevê a manutenção das placas de regulamentação 
ao estacionamento, duplas amarelas (divisórias de fluxos), ze-
brados, legendas "Devagar/Escola", placas de regulamentação 
ao estacionamento, velocidade máxima permitida e de adver-
tência de área escolar e Rua sem Saída, visando a melhoria 
das condições de segurança e visibilidade dos pedestres, a re-
dução da velocidade veicular no local e a ordenação no fluxo 
viário. Quanto à pintura de faixa de travessia de pedestres, in-
formamos que a mesma está em bom estado de conservação 
até a presente data no cruzamento da Rua Antônio José Ana-
cleto (antiga Rua Júlio de Oliveira) com a Rua Fiorelli Pecicca-
co. Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, duas observa-
ções referente este ofício, o primeiro é que não foi solicitado 
um semáforo no local e sim uma faixa de pedestre, esta solici-
tação é antiga onde o AMA Especialidade Perus está lotada na 
Rua Mogeiro e não seria verificado a passagem de pedestres 
devido o prédio estar em reforma, mas com a vinda destes 
equipamentos será multiplicado no mínimo por dez a quanti-
dade de pessoas neste local e a faixa nesta rua esquina com a 
Coronel Fiorelli Peciccaco realmente está em bom estado, mas 
fica distante a travessia em mais ou menos 150 metros, o se-
gundo refere-se a implantar uma faixa de pedestre na rua Dom 
Agnelo Rossi, 13 em frente a nova UBS Morro Doce com o 
protocolo 26732484 com a devolutiva, em atenção à solicita-
ção em referência, informamos que com base em análises e 
pesquisas realizadas, elaboramos o projeto de sinalização hori-
zontal e vertical para a Rua Dom Agnelo Rossi entre a Estrada 
Coronel José Gladiador e a Rua Alberto Callix que prevê a im-
plantação de dois Paire Ônibus, placas de regulamentação ao 
estacionamento e faixa dupla amarela (divisória de fluxo), vi-
sando a melhoria das condições de segurança e visibilidade 
dos pedestres, a redução da velocidade veicular no local e a 
ordenação no fluxo viário. Salientamos que a faixa de pedestre 
está em bom estado de conservação junto a Estrada Coronel 
José Gladiador, a 20 metros da entrada da UBS Morro Doce - 
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, foram informados 
de um futuro ofício para a SPtrans com mudança do itinerário 
da linha 8014/10 Morro Doce – Perus, no qual o seu itinerário 
seguiria normalmente até a Rua Comendador Fiorelli Pecicca-
co, mudando para a rua Antônio José Anacleto, Rua Alagoa 
Nova, rua Estevão Ribeiro Rezende, dai verificar o melhor traje-
to, no qual iria beneficiar acesso direto quem mora no Jardim 
Adelfiore, além de ajudar quem mora na Cohab Vila Cuiuba, 
Centro, Jardim do Russo e todo distrito Anhanguera para aces-
so a UPA Perus e que a linha 8055/10 – Perus – Lapa via 
Anhanguera continuaria o atendimento entre a rua Comenda-
dor Fiorelli Peciccaco e estação de Perus, Paulo fala sobre os 
ofícios feitos para a Prefeitura Regional sobre o relatório de 
Cronogramas de obras (executadas e à executar), os conselhei-
ros devem estar cientes para poder dar as respostas aos muní-
cipes e ter uma reunião semestral ou anual com os subcoorde-


