
 

 
 
 
ATA DA REUNIÃO MENSAL DO GOVERNO LOCAL O DOS DISTRITOS PERUS 
E ANHANGUERA, REALIZADA EM 21/01/2016. 
 
Às 14:20h do dia 21 de janeiro de 2016, no Auditório da Subprefeitura Perus, o 
Senhor Carlos Cesar Gonçalves, Assessor de Comunicação da Subprefeitura, deu 
inicio a reunião agradecendo a presença de todos e informou que o Subprefeito iria 
apenas se apresentar por que participará de reunião em outra Unidade da Prefeitura 
no mesmo horário. Estava presente, Rosana Dias de França, do CRAS Perus, 
Joaquim de Souza, Luis Moura, da Assessoria Juridica SP-PR, Márcio Bezerra, do 
CEU Perus, Olga Kalil Figueiredo, da DRE-PJ, Eduardo P. de Oliveira, do CEU Pq. 
Anhanguera, Roberta Pardo Mendes, do CEU Pq. Anhanguera, Mauricio Ribeiro 
Rosa, da Fiscalização da SP-PR, Elaine B. Rosa, da CPDU SP-PR, Rafael Ferreira 
da Silva, da CPDU SP-PR, Fátima Rita Godói, da Praça de Atendimento da 
Subprefeitura Perus, Reginaldo Prado, da SABESP, Elias Rodrigues da Silva, do 
CEU Perus, Andrea Martiniano de Oliveira, do CEU Perus. O senhor Carlos Cesar 
Gonçalves passou alguns informes sobre as ações realizadas no combate a Dengue 
na região. 
Quanto ao combate à dengue: disse que só o poder público não consegue resolver o 
problema, se não houver a participação da comunidade. Foi acertado que a 
Subprefeitura fará um café, onde serão convidadas várias lideranças, entre elas 
Religiosas e Comunitárias juntamente com o pessoal de combate a dengue para 
passar informações sobre o assunto. Solicitou que todos enviassem contatos dos 
lideres. O encontro poderá acontecer no CEU Perus e Anhanguera. Disse que a 
SUVIS e o Exército realizou ação na Freguesia do Ó. Sobre as chuvas, disse que já 
era previsto muita chuva no período, as chuvas de verão trouxeram muitos 
transtornos à população e que dia primeiro de janeiro houve inundação na Praça 
Inácia Dias, várias famílias foram atingidas. No dia seguinte a Subprefeitura, Defesa 
Civil e uma equipe da Subprefeitura da Sé deram andamento no processo de 
limpeza. Em reunião com a Vice-Prefeita foi formado um grupo para tal situação. A 
Subprefeitura Perus montou um grupo para realizar a ação. O Supervisor de 
Habitação chegou em tempo real com o grupo e conseguiram realizar algumas 
ações emergenciais. O Eduardo do CEU Anhanguera disse que devido às chuvas 
houve infiltrações ao lado da EMEF e que o Adriano da Subprefeitura esteve no 
local, informa que fizeram pedido de obra de emergência. A Renata moradora da 
Chácara Maria Trindade disse que existe vários terreno sujos, apesar de serem 
particulares e fazer parte de um loteamento, o representante destes proprietários 
deveria ser intimado para cuidar da limpeza e disse que o representante é a 
Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, tendo como Coordenador 
Geral o Sr. Marcos Zerbini, falou das dificuldades encontradas para funcionar a 
escola na Chácara Maria Trindade ou mesmo de outro equipamento público. Disse 
ainda que  passaram um abaixo-assinado com demandas envolvendo a dezesseis e 
a Chácara  Maria Trindade para o então Subprefeito e que as mesmas deveriam ser 
acompanhadas pelo atual Subprefeito O Carlos disse que seria bom elaborar um 



projeto de necessidades para a escola. Ainda sobre as enchentes, o Reginaldo da 
SABESP disse que a SABESP não trabalha com água de reuso e que não poderia 
atender as solicitações. Questionado sobre a saída do Subprefeito, o Carlos 
Assessor de Comunicação disse que havia necessidade de um Subprefeito Técnico 
em virtude da quantidade de obras, mas que as portas da Subprefeitura continuam 
abertas para todos. O Márcio falou da programação do CEU Perus e que está a 
disposição. O mesmo quer saber dos piscinões para a região e se a pedreira é 
culpada pelas enchentes. O Carlos informou que a pedreira não seria culpada pelas 
enchentes.  Informou ainda que saiu um edital em dezembro de 2015 sobre os 
piscinões, está em andamento, temos que aguardar. A Sra. Olga disse que está 
preocupada com os assaltos no entorno da Escola Brada e solicitou apoio da GCM. 
O senhor Carlos Cesar Gonçalves, agradeceu a presença de todos, deu por 
encerrada a reunião. Ata lavrada e assinada por mim,______________Luis 
Gonzaga de Sousa Moura e pelo Subprefeito___________ Sergio Moraes. 
 
 
 
 
 


