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agendada com a munícipe a verificação desta situação, após ser 
feito um ofício informando estes questionamentos a SPTrans, 
Lucicleide diz que quando os motoristas são questionados a 
respeito, são maus educados com a população, Carlos orienta 
que o munícipe pegue o número do ônibus, data e horário do 
ocorrido e ligue para fazer ouvidoria através do telefone 156, 
informativos Consulta Pública referente ao Plano Municipal de 
Saúde, que estava previsto para ser feito da mesma maneira e 
etapas do Orçamento Cidadão, mas no meio do caminho foram 
modificadas as regras e a forma de escolha das 15 propostas, 
no qual houve muitas dúvidas, pouca adesão da população 
para votação devido a ter que escolher somente uma proposta 
e aguardamos o resultado, que não está divulgado na platafor-
ma Participemais, investimento do Governo do Estado de São 
Paulo, junto com a Prefeitura da cidade de São Paulo na ordem 
de 2 bilhões e meio nas áreas de educação, saúde e assistência 
social, com a previsão de construção de 29.000 novas habita-
ções, investimento de 315 milhões na área da saúde, foi dados 
exemplo construção de 15 novas UPAs e UBS, além da transfe-
rência do Hospital Geral Sorocabanas na Lapa do Governo do 
Estado para a Prefeitura de São Paulo, uma vitória de movimen-
tos populares da região Oeste e Noroeste da cidade e principal-
mente para Perus e Anhanguera, que assim que começar a re-
formar, será necessário que todos os conselhos se unam junto 
com a população para solicitarmos que este hospital seja refe-
rência para a região, devido ao fácil acesso a região da Lapa, 
hoje bem dificuldade aos hospitais de referências Pirituba e Tai-
pas, além no futuro do Hospital da Brasilândia, dia 16/10/2021 
das 07h00 às 19h00 será o dia V da vacinação contra a Co-
vid-19 em todas as UBS da cidade e até o dia 30/10 estarão 
sendo verificadas as carteiras vacinais de adultos e crianças 
para saberem se há necessidade de atualização, participaram 
da reunião, Joaniro Amâncio coordenador, Carlos Luís secretário, 
Paulo Ribeiro, Valdemir Braga e Cláudia Reis conselheiros e a 
conselheira Maria José justificou a sua ausência, devido a difi-
culdades de acesso a reuniões online, além da munícipe Luci-
cleide, sem mais a discutir a reunião foi encerrada às 21h42m.
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execução de outras adequações necessárias dependerão da ce-
lebração dos contratos da PPP dos terminais (em fase de licita-
ção). A SPTrans estudará um plano para melhoria da comunica-
ção aos usuários no referido terminal de ônibus, critério jurídico 
a proposta é juridicamente viável, critério orçamentário viável, 
esta demanda está contemplada na proposta orçamentária da 
SMT para 2022, compromisso conduzir um diagnóstico e imple-
mentar melhorias na comunicação com usuário no terminal de 
ônibus Jardim Britânia, ações orçamentárias 87.10.1096, após 
foram mostrados as duas propostas viável para o Orçamento 
Cidadão 2021 e o monitoramento da execução da mesma, pro-
posta 438 - Aumentar os investimentos em iluminação pública, 
compromisso O Departamento de Iluminação Pública – ILUME, 
unidade específica subordinada à Secretaria Municipal das Sub-
prefeituras, na qualidade de representante do Poder Conceden-
te, assume o compromisso de cooperar e prestar o auxílio ne-
cessário ao bom desenvolvimento das atividades da Concessão 
Administrativa nº 003/SMSO/2018, assim como de acompanhar, 
fiscalizar permanentemente, analisar as informações prestadas, 
aplicar as sanções, penalidades e adotar as demais medidas 
necessárias ao cumprimento regular da referida concessão, em 
caso de inadimplemento das obrigações assumidas pela Con-
cessionária. Assim como se compromete a manter os canais de 
atendimento à população sempre abertos e disponíveis, durante 
o ano existem três prestações de contas sobre as propostas no 
dia 31/05/2021 - Perus possui 9.181 mil pontos de iluminação 
pública, entre os quais 3.431 mil foram eficientizados em maio, 
observação: A considerar que é um trabalho de PPPs os traba-
lhos de manutenção são realizados de maneira contínua, atuali-
zação 13/09/2021 - A área que correspondente à subprefeitura 
de Perus possui 9.181 pontos de iluminação pública. Em maio 
do ano vigente, foi realizada a troca de 3.431 lâmpadas para 
luminárias de LED, concluindo a remodelação da iluminação 
pública da região em sua totalidade e proporcionando o au-
mento da eficientização, redução do consumo de energia, na 
Cidade de São Paulo. Em relação à manutenção da rede, os ser-
viços são prestados de forma contínua, proposta concluída, 
proposta 106 construção de habitação de interesse social e 
moradia popular na subprefeitura, compromisso Continuidade 
das obras Sitio Itaberaba (urbanização) e Bamburral (produção 
de unidades habitacionais) e licitar obra Jardim da Paz (urbani-
zação), status em 17/05/2021 - Bamburral: Implantação das 
Obras de Construção de UHs, Urbanização e Infraestrutura em 
andamento. Valor empenhado até abril/21 R$3.788.267,80. 
Para o restante do exercício, o setor técnico ainda irá se mani-
festar. Jardim da Paz - Em estudos/análise. Previsão de reserva 
no valor de R$1.465.259,95 para o exercício, 13/09/2021 - Jd. 
da Paz: previsão de reserva no valor de R$ 864.417,60 para o 
ano de 2021 encontra-se no Depto de Licitações para prosse-
guimento (à licitar). Bamburral: Implantação das Obras de 
Construção de UHs, Urbanização e Infraestrutura em andamen-
to com previsão de término em junho 2022. Empenhado o valor 
de R$ 10.500,00 até abril/2021. Sítio Itaberaba permanece com 
a área invadida e aguardamos decisão judicial, Lucicleide ques-
tiona a respeito destas duas proposta referente ao bairro sítio 
Itaberaba, onde foram trocadas as lâmpadas de LED até a 
quinta área e não no bairro e o que significa que o sítio Itabera-
ba permanece como área invadida, Paulo informa que devido a 
uma parte do bairro ter ocupações, não pode ter nenhuma pen-
dência jurídica, pois assim o processo de regularização da área 
fica congelado, deu exemplo de reintegração de posse e o bair-
ro do Palmares não estar ainda regularizado, devido a uma úni-
ca rua ter sido aberta de forma irregular, Carlos solicita a Joani-
ro e Cláudia como moram em Perus maiores informações sobre 
as unidades habitacionais do Bamburral, ambos informaram 
que já há unidades prontas, outras em construção, que por 
dentro são bem construídas, mas devido as ruas serem estreitas 
no entorno deste empreendimento está causando alguns trans-
tornos com fluxo de carro e ônibus, devido ao aumento de mo-
radores, no Jardim da Paz, algumas áreas são regularizadas, 
além da chegada do novo loteamento nesta região, seguimos 
para a segunda pauta que era referente aos ofícios, Joaniro in-
forma que foi reenviado sobre a questão do bilhete único para 
os conselheiros no dia de hoje, pois o retorno é que a questão 
está entre a Prefeitura de São Paulo e SPTrans, Joaniro dá o 
exemplo que fazemos um trabalho voluntário e devido as reuni-
ões, visitas técnicas, entre outras questões já gastou mais de R$ 
150,00 e acaba sendo inviável efetuar todas as funções de um 
conselheiro, referente a poda de árvore, feito um ofício a Prefei-
tura Regional de Perus e Anhanguera e ENEL referente a rua 
Ilha do Ouro, a ENEL assim que recebeu foi verificar a árvore no 
local e devido aos fios estarem passando dentro da mesma, se-
ria necessária uma ação conjunta junto a Prefeitura Regional, 
no qual estamos aguardando o retorno oficial sobre esta ques-
tão, Ofício a Prefeitura Regional referente a calçada em frente 
ao futuro prédio da UBS Morro Doce, verificar a respeito de 
acessibilidade tanto de cadeirantes, idosos e pessoas com difi-
culdades motoras. Fomos prontamente atendidos para efetuar 
esta avaliação, mas mesmo o prédio sendo para utilização da 
Saúde, o responsável pela adequação é o dono do imóvel, sen-
do que esta questão já está com a Secretaria Municipal de Saú-
de e SPDM que faz a gestão da reforma, oficio a CET referente 
a implantar uma faixa de pedestre em frente ao novo prédio da 
UBS Morro Doce, rua Dom Agnelo Rossi e após um estudo téc-
nico, viu que há faixas de pedestres próximas, mas que será 
feito um projeto para melhoria da sinalização vertical com fai-
xas amarelas duplas, aviso devagar no solo, placas de limite de 
velocidade de 30 Km/h e proibido estacionar, sem previsão de 
implantação, oficio solicitando uma faixa de pedestre em frente 
ao antigo prédio do Pronto Socorro de Perus, antiga rua Júlio de 
Oliveira, 80 e que está sendo reformado e após o término o 
AMA Especialidades Perus que está localizado na rua Mogeiro 
(Praça do Samba), UVIS (Unidade de Vigilância Sanitária) e o 
novo equipamento para a região CER II (Centro Especializado 
em Recuperação) e após estudo técnico, não foi verificado a 
necessidade de colocar uma faixa de pedestre ou semáforo 
para pedestre devido a baixa demanda, lembrando que o prédio 
está sendo reformado, será implantada sinalização horizontal e 
vertical, com faixas amarelas duplas, devagar, placas de veloci-
dade máxima 30 Km/h, proibido estacionar, início e término de 
estacionamento permitido, atenção área escolar e outras provi-
dências, sem previsão de implantação, oficio a SPTrans para 
uma visita técnica junto ao órgão para haver a possibilidade de 
instalar um recuo em frente ao prédio, para acesso as pessoas 
que vem de transporte público, Prefeitura Regional de Perus, 
Supervisão Técnica de Saúde Perus e Anhanguera, Coordenado-
ria Regional de Saúde Norte, SPDM, comissão de obras do Con-
selho Gestor da STS Perus e Anhanguera, no qual foi realizada 
no dia 16/09/2021, onde os interlocutores trouxeram um estudo 
de dois anos atrás que inviabiliza a instalação neste local devi-
do a um grande aclive, mas agradecendo o empenho de todos 
os presentes e informando as novas necessidades depois destes 
estudo, saímos com o compromisso dos técnicos efetuarem um 
novo estudo, para verificar alguma possibilidade para a implan-
tação e que após seria marcada uma nova reunião com todos, 
para apresentação ou não do projeto e a partir dali verificar 
quais secretarias, prefeitura regional e outros órgão serão en-
volvidos para viabilizar, Lucicleide pergunta referente a SPTrans 
que no final da Linha 8622/10 Praça Ramos – Morro Doce, que 
para os ônibus articulados para efetuarem a manobra, deixam 
os passageiros numa esquina onde não tem ponto, alegando 
que o itinerário é até aquele local e vão vazios, se haveria pos-
sibilidade de implantação de um ponto de ônibus próximo ao 
local onde são feitas as manobras, Carlos informa que será 

 PERUS
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
PARTICIPATIVO PERUS ANHANGUERA 2020/2021.

No dia quatorze de outubro de 2021 a partir das 19:30, 
ocorreu a reunião ordinária online do Conselho Participativo 
Municipal de Perus e Anhanguera, através da plataforma Goo-
gle Meet, pelo link http://meet.google.com/jeq-amjn-pyp, mas 
infelizmente tivemos um novo tipo de invasão, onde eram soli-
citados acesso a reunião, com nome de pessoas conhecidas e 
como haviam quase 20 pessoas e após o começo das breves 
apresentações do presentes, iniciou-se conversas paralelas, 
onde inclusive o conselheiro Paulo Ribeiro, foi acusado com 
Fake News, no qual eu Carlos Luís secretário, tive que retirar 
todos e gerar o novo link http://meet.google.com/igx-pdbe-ypz, 
para retomarmos a reunião, no qual foram discutidas as seguin-
tes pautas: 1) Devolutiva das seis propostas eleitas do Orça-
mento Cidadão 2022, 2) Devolutiva referente aos Ofícios, 3) 
Pauta abertas aos conselheiros e informativo sobre o Plano 
Municipal de Saúde 2021, após os contratempos reiniciou a 
partir das 19:50, o interlocutor Rubson Rios não esteve presen-
te, justificando motivos de força maior, Eraldo da governança 
local justificou que não poderia participar devido a outra reu-
nião, o coordenador Joaniro cumprimentou os presentes pas-
sando a palavras ao secretário Carlos, que seguiu dando a de-
volutivas das seis propostas que foram escolhidas pela 
população em votação popular através do site https://participe-
mais.prefeitura.sp.gov.br, para serem analisadas pelas secreta-
rias envolvidas a viabilidade técnica, jurídica e orçamentária, 
das quais quatro tiveram o parecer viável ou parcialmente viá-
vel e duas foram consideradas inviáveis, proposta 91 - Implan-
tação de 3ª Faixa na Estrada de Ligação Chica Luiza, para os 
presentes foi informado que seria a ligação entre a Rodovia 
Anhanguera, bairro Sol Nascente e Jaraguá, sobre critério técni-
co Situação depende de vistoria técnica e estudos aprofundados 
para se avaliar possíveis soluções de engenharia de tráfego, 
pode-se estabelecer como compromisso tais estudos e a propo-
sição e a implementação das soluções que se mostrarem neces-
sárias, critério jurídico viável e critério orçamentário proposta 
adequada à proposta orçamentária de SMT (Secretaria Munici-
pal de Transportes), compromisso conduzir diagnóstico das con-
dições de trânsito na Estrada de Ligação da avenida Chica Luiza 
e elaborar projeto com as soluções de engenharia de tráfego 
que se fizerem necessárias, ações orçamentária 87.10.4702, 
proposta 803 - Reconstrução da ponte que passa sobre o córre-
go buracão no Bairro Sol Nascente, onde foi informado que com 
a obra efetuada pela Sabesp, o assoreamento do rio com terra 
oriunda de um novo loteamento e as causas que a maioria dos 
córregos passam na cidade de São Paulo, onde o ano passado 
com chuvas de média ou grande intensidade causam enchentes 
e praticamente isolando o bairro do Sol Nascente, levando lenti-
dão e paralisação na Rodovia Anhanguera, prejudicando os dois 
distritos Perus e Anhanguera, critério técnico pontilhão existen-
te, necessário contratação de estudo de verificação hidráulica e 
a reconstrução do pontilhão após estudo, critério jurídico viável, 
critério orçamentário viável, compromisso contratação de estu-
dos para verificação hidráulica, ações orçamentárias 22.10.5100 
e 22.10.5013, Carlos informa que quando foram feitos os estu-
dos de todas as propostas, esta duas foram questionadas devi-
do a questão de desapropriações e locais que não há possibili-
dade da criação da terceira faixa, proposta 848 - implantação 
de um Hospital e Maternidade Municipal Perus e Distrito 
Anhanguera, critério técnico inviável, a região conta com unida-
des Hospitalares no entorno (HM Soares Hungria, HE de Taipas) 
suficiente pra atender a população, além do Hospital Municipal 
Adib Jatene que contará com leitos de clinicas gerais e materni-
dade após termino da Pandemia do COVID consideradas as 
prioridades sinalizadas pelas áreas técnicas e dados os limites 
orçamentários para o exercício de 2022, a proposta mostra-se 
inviável, do ponto de vista orçamentário, para este exercício, o 
Hospital Municipal de Pirituba é referência para o distrito 
Anhanguera e o Hospital Geral de Taipas é referência para Pe-
rus e antes da pandemia não estavam dando conta da popula-
ção da sua abrangência, além de serem referências em toda 
zona Norte, proposta 849 - construção da UBS Jardim Jaraguá, 
e dentre outras, critério técnico viável O DA de Anhanguera 
conta somente com 4 UBS no território, com uma população de 
aproximadamente 90 mil habitantes e em franca expansão. No 
entanto, há na região diversas barreiras geográficas (rodovias 
que dividem o território) que causam alguns vazios assistenciais 
e dificultam o acesso da população aos serviços. O terreno em 
questão apresenta, em sua maior parte, um grande aclive e se-
ria necessária uma avaliação do solo para verificação da viabili-
dade da construção no local, critério jurídico sem avaliação e 
critério orçamentário inviável consideradas as prioridades sina-
lizadas pelas áreas técnicas e dados os limites orçamentários 
para o exercício de 2022, a proposta mostra-se inviável, do 
ponto de vista orçamentário, para este exercício. Esta UBS a 
mais de dez anos que a população junto aos órgão competen-
tes estamos nesta luta e quantidade da população do distrito 
Anhanguera está subestimada, pois somente esta UBS teriam 
uma abrangência próxima de 35.000 habitantes, somando as 
quatro existentes, mais os novos moradores que em breve terão 
que ser atendidos por estas unidades, além de no final de 2019 
em uma reunião com o secretário da Saúde, no qual consta ata 
e assinatura de documento, informando que para o orçamento 
de 2020 não tinha como estar previsto neste orçamento, mas a 
partir do ano 2021, estudos seriam feitos e viabilizados recursos 
para a construção da mesma, além deste terrenos estar já com 
a Secretaria Municipal da Saúde, proposta 906 - Aumentar as 
equipes de ESF (Estratégia Saúde da Família) em Perus e Anhan-
guera, critério técnico viável A região, com população aproxi-
mada de 110.000 habitantes, possui grandes vazios assisten-
ciais e de difícil acesso aos equipamentos de saúde devido, 
principalmente, às barreiras geográficas. Atualmente temos 31 
ESF no território, com a possibilidade de ampliação de 2 ESF na 
UBS Morada do Sol, 3 ESF na UBS Morro Doce após a mudança 
de imóvel. Para as demais unidades, somente será possível a 
ampliação das ESF após reformas de ampliação dos imóveis. O 
Programa de Metas 2021- 2024 prevê, no escopo da meta 09, a 
implantação de 40 ESF, com regionalização a ser definida, a po-
pulação já é subestimada com bases no site Partcipemais, pois 
consta uma população de quase 172.000 e sabemos que esta-
mos próximos de 300.000 habitantes e nesta avaliação técnica 
faltou informar as 3 ESF previstas para a UBSI/AMA Perus, crité-
rio jurídico sem avaliação e critério orçamentário A meta 9 do 
Programa de Metas 2021-2024 (PdM) prevê a ampliação da 
cobertura da atenção básica com a implantação de 40 equipes 
de Estratégia de Saúde da Família, de responsabilidade da SMS. 
A regionalização da meta priorizará os distritos mais vulnerá-
veis no âmbito da Política Municipal Integrada pela Primeira 
Infância, compromisso Implantação de 40 equipes de Estratégia 
Saúde da Família, ações orçamentárias 84.10.2520, proposta 
3004 – Reforma no terminal Britânia – Anhanguera, critério 
técnico viável Os serviços de informações junto aos pontos de 
parada são realizados pelas equipes da SPTrans em conjunto 
com a SP Obras, responsável pela gestão da concessão dos 
pontos e abrigos de ônibus. Novos abrigos, e consequente am-
pliação das comunicações, estão condicionados à resolução dos 
quesitos apontados pelo TCM em relação à licitação em curso. 
As reformas no terminal para implantação de banheiros ou para 
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 ITAQUERA
 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO

 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO - CPDU

UNIDADE TECNICA DE CADASTRO.
CONCESSÃO DE NÚMEROS INDIVIDUAIS
RUA CAMOMILA ROMANA antigo nº.S/Nº para atual 

nº. 44 PROCESSO SEI 6046.2021.0006.879-7 – Contribuinte 
147.228.0049-8

 JAÇANÃ-TREMEMBÉ
 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA

 Supervisão Técnica de Limpeza Pública

 SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA
Autorizada a poda e/ou a remoção de árvores no (s) 

local(is) abaixo descrito(s) passeio público (Lei 10.365/87), 
no caso de remoção(ações) em passeio a responsabilidade 
da manutenção deste recai sobre o munícipe, conforme (art. 
9º da Lei 15.442 de 09.09.2011) o plantio compensatório de 
exemplar(es) de acordo com Manual Técnico de Arborização 
Urbana. 25.10.2021

OS 5217490/5216723 - Rua Rei Alberto oposto 33 - Corte/
remoção de 03 (três) exemplares arbóreos Fícus e o plantio de 
03 mudas de pequeno porte.

Rua Locarno, 530 e 535 - Corte/remoção de 02 (dois) 
exemplares arbóreos Ipê rosa e o plantio de 02 mudas de 
pequeno porte.

Abre-se o prazo de 06 (seis) dias para interposição de 
recurso dos expedientes publicados por esta Coordenadoria de 
Projetos e Obras (Lei 10.919/90 artigo 3º).
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 ATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNIQUE-SE: LISTA 878
SUBPREFEITURA DA LAPA
ENDERECO: RUA GUAICURUS, 1000
6044.2019/0001170-7 - SISACOE: Auto de Licença de 

Funcionamento Integrado
Interessados: DAVITA HEALTHCARE BRASIL SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA.
COMUNIQUE-SE:
1. Apresentar AVCB da edificação.
2. Apresentar procuração com prazo de validade atualizado.
3. Atestado técnico das condições de Acessibilidade con-

forme modelo ANEXO V.6 da portaria 56/12-SMSP, assinado 
pelo responsável técnico, acompanhado de cópia do CREA/CAU 
(dentro da validade) acompanhada da ART / RRT com compro-
vante de pagamento e respectivo CCM do responsável técnico.

 M'BOI MIRIM
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 ATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNIQUE-SE: LISTA 878
SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM
ENDERECO: AV. GUARAPIRANGA, 1695
Prezado(a) Luiz Carlos Ramos,Sobre a sua solicitação de 

avaliação de remoção em manejo arbóreo em área interna, 
informamos que a documentação foi analisada e é necessário 
corrigir os seguintes documentos:

Documentos a serem entregues para solicitar o serviço:
- Documento atualizado que comprove a propriedade ou 

posse da área privada - cópia digitalizada;
- Lista de árvores numeradas com justificativa para o ma-

nejo indicado em cada árvore - cópia digitalizada;
- Relatório Fotográfico de cada uma das árvores a serem 

vistoriadas - cópia digitalizada;
- Croqui ou planta - cópia digitalizada;
Por favor, anexe as documentações solicitadas no prazo 

máximo de 15 dias. Para isso, basta entrar no Portal SP156, ir 
em "Minhas Solicitações" e complementar o pedido. Caso a 
documentação não seja apresentada no prazo, a comunicação 
será inválida e será necessário abrir uma nova solicitação.
Atenciosamente, Núcleo de Árvore em Área InternaSecretaria 
Municipal de SubprefeiturasPrefeitura da Cidade de São Paulo
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