
 
 

 
Reunião mensal do Governo Local dos territórios de Perus e Anhanguera 
 
SUBPREFEITURA PERUS 
 
Pauta: Governo Local: Continuidade aos assuntos “Combate ao aedes 
aegypti” e o pedágio da Rodovia Anhanguera. 
 
Às 14:45 horas do dia 18 de junho de 2015, o Senhor Carlos Cesar 
Gonçalves, Assessor de Comunicação , deu início a reunião justificando a 
ausência do Subprefeito Sr. Carlos Roberto Massi, que está em reunião 
com representantes dos Correios para falar sobre CEPs na região da 
Subprefeitura.  
 
Nome: Cynthia   
Entidade: Médica Veterinária SUVIS Pirituba/Perus 
Conteúdo da manifestação: fala sobre a importância do trabalho das 
equipes no Combate a Dengue na região, informou sobre os casos 
investigados, confirmado, positivos, informou também dos bloqueios de 
criadores no Recanto dos Humildes, Adelfiore e que não conseguiu chegar 
no Distrito Anhanguera. Informou que devido o aumento da demanda 
tem muitos SAC’s acumulados, mas já estão se organizando. Neste ano 
houve uma queda significante em todos os casos. A Brasilândia foi o 
distrito com mais casos de dengue na região, que o combate a dengue o 
papel principal é do cidadão (morador) que às vezes não faz o seu papel 
e com isto os casos aumentam cada vez mais, o cidadão tem que se 
conscientizar ele é a peça principal no combate a dengue. Sobre a STS,  
informou que até o final de junho/2015 vai sair o Decreto da criação da 
Supervisão de Saúde Perus que não vai mais ser Pirituba/Perus será 
Supervisão de Perus e outra Supervisão Pirituba, cada bairro terá a sua 
supervisão de Saúde. Mas uma vez o Sr. Carlos Assessor de Comunicação 
fala sobre a importância do trabalho de conscientização da população , 
que os próprios moradores devem ser os fiscais de pessoas que jogam 
lixo na porta das escolas e em outros locais. 
 
Nome: Carlos Cesar Gonçalves 
Entidade: Subprefeitura Perus Assessor de Comunicação 
Conteúdo da manifestação: fala sobre a dificuldade dos moradores do 
Morro da Mandioca em acessarem os equipamentos públicos de Perus e 
Anhanguera, pois existe o problema do Pedágio que embora fique antes 
do Morro da Mandioca e Chácara Maria Trindade, pertencem ao Distrito 
de Perus, e os moradores estavam utilizando os equipamentos de 
Santana de Parnaíba, mas como a procura destes moradores está sendo 
muito grande para aqueles equipamentos, Santana do Parnaíba está 



 
 

fechando as portas para aqueles moradores, por este motivo lideranças e 
Subprefeitura se uniram em busca de solução para o problema, já houve 
alguns contatos com o Ministro dos Transportes, o mesmo se 
comprometeu com o caso, em julho haverá reunião com o Ministro para 
tratar sobre o  assunto. Sobre o mesmo assunto a Sra. Roberta, do CEU 
Anhanguera e moradora na Chácara Maria Trindade reforçou a fala do Sr. 
Carlos informando que devido o pedágio há muitos problemas na área, 
falou dos problemas e que é uma área perigosa devido à criação de 
animais por antigos moradores. Solicita acesso ao CEU Anhanguera pela 
marginal da Rodovia Anhanguera iniciando na Base Comunitária da Policia 
Militar, o acesso está sendo por dentro do Bairro Morro Doce, sendo um 
trecho longo e percam de tempo. Que gostaria de saber por que a escola 
de marcenaria do Parque Anhanguera está parada e está sem 
representantes no governo local. Que haverá o Câmara em seu bairro dia 
08 de agosto/2015 no CEU Perus e a Prefeitura em seu bairro de 17 a 22 
de agosto/2015 na Praça Inácio Dias, o evento contará com vários 
equipamentos públicos e parceria com o comércio local. Que o Programa 
Praças mais Cuidadas, é o programa da região modelo para o município,  
onde os zeladores cuidam da manutenção das  Praças em Perus, foi 
muito elogiado pelo pessoal da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, um 
trabalho que está funcionando muito bem. Que dia 21 junho/2015 a 
partir das 10h, haverá o evento SUSDANCE, juntamente com várias 
escolas na Praça do Samba. Que  retornaram a liberação do Boletim 
informativo e que é importante para que deve ser informado sobre todas 
as ações, programas e projetos na região e em toda a cidade.   
Anuncia que a próxima reunião do Governo local será no dia 23/07 ás 
14:30 horas no auditório da Subprefeitura Perus. Pergunta se mais 
alguém que falar mais ágüem que se manifestar, e deu por encerrada a 
reunião. 
Ata lavrada por mim, _____________ Luis Gonzaga de Sousa Moura e 
assinada pelo  Subprefeito ___________________ Carlos Roberto Massi 
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