
 

 
 
 
ATA DA REUNIÃO MENSAL DO GOVERNO LOCAL DOS DISTRITOS PERUS E 
ANHANGUERA, REALIZADA EM 24/09/2015. 
 
Às 14:30h do dia 24 de setembro de 2015, 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 está 
em reunião com o Secretário e não poderá participar da reunião. Estava presente, 
Rosana Dias de França, do CRAS Perus, Joaquim de Souza, da Supervisão de 
Habitação, Luis Moura, da Assessoria Juridica, Maria Iracema Justo, do CCM Perus, 
Márcio Bezerra, do CEU Perus, Lélia Cremona do CEU Anhanguera, Reginaldo 
Prado, da SABESP. O Sr. Carlos Cesar Gonçalves disse que dia 27/09/2015 haverá 
Audiência Pública na Subprefeitura Perus, sobre o Programa Ruas Abertas, que o 
Programa será implantado em Ruas e Avenidas de grande relevância dos Distritos 
Perus e Anhanguera. Que terá como público alvo a população e empreendedores. 
Disse que o objetivo do Programa é o incentivo ao exercício do direito ao território, 
incentivar o convívio harmonioso da população local com atividades artísticas, 
esportivas e culturais, promover o empreendedorismo e dar suporte e acesso ao 
mercado ao micro e pequeno empreendedor local, buscar parcerias com a 
sociedade civil e empresas privadas. O Programa contará com a realização da 
Prefeitura e co-realização da Secretaria Municipal de Coordenação de 
Subprefeituras, de Transportes e CET, de Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo, da Agência São Paulo de Desenvolvimento, de Segurança 
Pública, de Cultura e Esportes. Disse que a eleição do Conselho Tutelar acontecerá 
dia 15 de novembro de 2015. Disse que o encerramento das inscrições para 
Conselheiro Participativo será dia 25 de setembro de 2015. Quanto a Prefeitura no 
Bairro, o Senhor Carlos Gonçalves disse que foram realizados mais dois mil 
atendimentos durante a ação em Perus. As demandas foram CAT: mais de 500 
atendimentos, Assistência Social: mais de 200 atendimentos, a CET: recebeu 
pedidos para instalação de faixas de pedestres, sinalização e semáforos. A 
Subprefeitura realizou várias ações como: limpeza de galerias, bocas de lobo, tapa 
buraco, limpeza do córrego Ribeirão Perus. Disse que seria bom fazer uma 
avaliação sobre o evento, alguns presentes disseram que foi bom, mas houve 
algumas falhas, como a falta de comunicação e de alguns serviços, que deverá ser 
corrigidas na segunda etapa que acontecerá no Distrito do Anhanguera. Foi 
solicitado aos representantes do CEU Perus, CEU Anhanguera e CCM que 
enviassem a programa à Assessoria de Comunicação da Subprefeitura para que 
fossem divulgadas. A representante do CEU Anhanguera cobrou da Subprefeitura a 
execução da obra de acesso ao CEU Anhanguera, ao lado da marginal da Rodovia 
Anhanguera. Segundo a representante a obra não deu continuidade e há uma 
cobrança do pessoal do transporte escolar. 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___________ Carlos Roberto Massi. 


