
    
 

  
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 
PERUS/ANHANGUERA, REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2016. 
 
 
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, realizou-se reunião ordinária 
do Conselho Participativo Municipal na Subprefeitura de Perus, com início ás 19h20minh. 
Presente na reunião os seguintes Conselheiros: Paulo Rodrigues dos Santos, Rubson 
Silva Rios, Dalva AP. Ramos Mariano, Paulo Ribeiro, Carolina Souza dos Santos 
Nascimento, João Ferreira da Silva, Mônica Fátima Ziliani, Diane Dourado dos Anjos, 
Willams Fernandes da Silva, Maria Ivone da Silva, Luzia AP. da Silva Oliveira, Adalberto 
Vinco Araújo. Conselheiros ausentes sem justificativa por escrito: Maria Luiza dos Santos 
Barbosa, José Gomes Almeida Neto, Carolina Olga Fernandez Gomez, Olga Julia 
Fernandez Quispe.   Convidados: Luis Moura (Interlocutor), Reginaldo, SABESP, Marília 
S. Ferreira, NESP. Primeiramente foi feita a leitura da Ata do mês anterior, a pauta e os 
informes. A pauta da assembléia foi à apresentação do Projeto de Intervenção Urbana-
PIU do Novo Entreposto de São Paulo-NESP. O objetivo é passar informações e 
orientações aos conselheiros sobre o NESP, o Novo Entreposto de São Paulo, um centro 
de logística e comércio especializado, que surge para construir uma nova história para os 
empreendedores do CEAGESP. O NESP contará com uma infra-estrutura única e 
planejada para atender às necessidades empreendedoras e dar oportunidade de 
continuar crescendo. O PIU proposto para o Projeto PIU NESP traz proposta de uso em 
perímetro que demanda complementação de seu zoneamento por meio da definição de 
elementos e perímetros construtivos. A Área NESP é lindeira à Rodovia dos Bandeirantes 
e está conectada, via Estrada de Perus, com a Rodovia Anhanguera. Além disso, é 
cortada por modal ferroviário, hoje dedicado ao transporte de passageiros (CPTM). O 
NESP pretende agregar aproximadamente 2.000 (dois mil) comerciantes em espaço 
especialmente projetado para a devida acomodação de pessoas e mercadorias. A cadeira 
produtiva que lastreará a operação do NESP deve originar aproximadamente 30.000 
(trinta mil) vagas de trabalho. Disse que a NESP S/A começará a implantar o projeto 
assim que for publicado o Decreto do PIU definindo os parâmetros da ZOE conforme o 
artigo 39 do PDE, cumulado com artigo 15 da LUOPS e Decreto Municipal 56.901/2016. 
Foi acordado que este assunto continuará como pauta para a próxima reunião. Nada mais 
havendo a declarar, eu Carolina Souza dos Santos Nascimento, Secretária, redigi esta 
ATA que vai por mim e pelo Coordenador assinada. 
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