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I. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste relatório é informar aos munícipes sobre os principais  

trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura Regional nos distritos de Perus e Anhanguera, 

no período que compreende os meses de julho a dezembro de 2017.  

É importante ressaltar que compete como atribuições das Prefeituras 

Regionais todo o trabalho de zeladoria e manutenção pública locais. Também exerce um 

papel importante de interlocução entre a população e as demais secretarias municipais, 

para buscar melhorias em áreas específicas para a região, como por exemplo em 

questões relacionadas a saúde, educação, infraestrutura, esporte, cultura, lazer, entre 

outras. 

 

 

 

II. PREFEITURA REGIONAL PERUS 

 

a) Distrito Perus 

Firmou-se como um distrito paulistano no ano de 1934, quando se 

desmembrou do distrito de Nossa Senhora do Ó, tendo ainda uma parte de seu território 

em 1948 destinado a criação do distrito do Jaraguá. 

Cálculos não oficiais apontam que a região de Perus conta com mais 

de 300.000 habitantes, distribuídos em aproximadamente 50 vilas entre os distritos de 

Perus e Anhanguera. 

O bairro possui uma característica que não é comum às outras 

regionais da cidade: faz divisa com municípios como Caieiras, Cajamar e Santana do 

Parnaíba, contando com a passagem das principais rotas de chegada e saída da cidade 

em direção ao interior do estado: as rodovias Anhanguera, Bandeirantes e o Rodoanel, 

além de linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. 

Outra característica importante e motivo de grande orgulho e 

preocupação é a grande área verde existente em Perus. No distrito está localizado o 

maior parque urbano da cidade de São Paulo, o Parque Anhanguera, tudo isso ainda 

bem próximo com a Serra da Cantareira. 
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Estas áreas verdes, somadas aos problemas de moradia, são 

cotidianamente alvos de invasões e loteamentos irregulares, muitas vezes em áreas de 

extremo risco, o que traz grande preocupação e trabalho ao poder público. 

 

b) Distrito Anhanguera 

 

O distrito Anhanguera, parte integrante do território desta Prefeitura 

Regional é notadamente conhecido por ser em sua origem, pólo de plantação de cana 

de açúcar, especialmente na região denominada de Morro Doce. 

Com o advento da Rodovia Anhanguera em meados da década de 40 

a região foi escolhida como ponto de incorporações comerciais e industriais, por conta 

do fácil acesso ao interior do Estado pela nova rodovia, fazendo com que ela tenha a 

maior concentração de empresas na região. 

Com isso, foi também estimulado o crescimento populacional e de 

empresas no entorno da rodovia, onde existem hoje no local, diversos bairros 

consolidados, bem como irregulares ou em fase de regularização. 

Um ponto importante de ressaltar, mas que aos olhos da população 

não se torna nada agradável é o fato de que o distrito de Anhanguera é o único bairro 

que possui um pedágio para o seu acesso em toda a cidade de São Paulo. A alteração 

de local para este pedágio é uma demanda antiga da população. 

Em alguns locais, escolas estão inativas por falta de professores que 

não podem arcar com o custo dos pedágios e, por isso, não aceitam dar aulas na região. 

Em tempo, é importante ressaltar que os distritos de Perus e 

Anhanguera são os que possuem a maior quantidade de áreas de risco da cidade, sendo 

em sua grande maioria áreas estabelecidas com os níveis R3 e R4, os graus mais altos 

na escala de periculosidade. 

 

 

III.  AÇÕES DE ZELADORIA 

É de responsabilidade da Prefeitura Regional os trabalhos de 

zeladoria como limpeza de córregos, bocas de lobo, podas de árvores, capinação, 

limpeza e manutenção de logradouros, etc. 

Estruturalmente, a Prefeitura Regional não tem qualquer tipo de 

gerência em áreas como Saúde, Educação, Segurança Urbana, etc. 
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COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS 

Supervisão Técnica de Limpeza Pública 

Por intermédio da supervisão técnica de limpeza pública, a Prefeitura 

Regional realizou os seguintes trabalhos durante os meses de julho a dezembro de 

2017: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte do mato e limpeza nas margens da Estrada de Perus 

ÁREAS AJARDINADAS jul ago set TOTAL 

Área (corte de mato / grama) (m²) 

93.632,00 109.556,00 89.909,00 

501.406,00 

out nov dez 

85.256,00 83.053,00 40.000,00 

 PODA DE ÁRVORES jul ago set TOTAL 

Quant. de árvores podadas 

77,00 56,00 84,00 

417,00 

out nov dez 

77,00 96,00 27,00 

 
jul ago set 

 

Quant. de árvores removidas 

17,00 6,00 13,00 

72,00 

out nov dez 

14,00 17,00 5,00 

 
jul ago set 

 

Quant. de árvores plantadas 

10,00 8,00 10,00 

79,00 

out nov dez 

24,00 21,00 6,00 

        LIMPEZA MANUAL DE CÓRREGOS jul ago set TOTAL 

Área de limpeza (m²) 

7.390,00 8.160,00 8.200,00 

45.180,00 

out nov dez 

9.980,00 8.710,00 2.740,00 

        Quantitativo de entulho e objetos jul ago set TOTAL 

Toneladas 

100.800 82.000 109.100 

501.900 

out nov dez 

91.100 92.300 26.600 
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Supervisão Técnica de Manutenção 

 

Por intermédio da supervisão técnica de manutenção, a Prefeitura 

Regional realizou os seguintes trabalhos durante os meses de julho a dezembro de 

2017: 

 
Tapa buracos  
Nº de buracos: 9.486 
Área tapada: 33.942m² 
Quantidade de massa utilizada: 2.180 toneladas 
 
Logradouros 
Guias e sarjetas: 747,50m 
Sarjetão: 42m 
Alvenaria: 3.940,20m² 
Passeio: 649,40m² 
 
Bocas de Lobo 
construção: 5 
reforma: 165 
 
Limpeza mecânica de córregos 
Extensão: 2.096m 
Volume de detritos retirados: 9.115 toneladas 
 
 

 

 

Conserto e manutenção de boca de lobo na Rua Cleonice Kammer di Sandro 

 

 

 



 

 6

 

 

 

 
Concretagem no passeio em trecho da Rua Domingos Antonio di Sandro 
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Com a metodologia e programas da atual gestão, além das ações 

feitas diariamente, ainda conta com ações pontuais como os programas Cidade Linda, 

Bairro Lindo e Calçada Nova, que focam na realização de mutirões para a execução de 

trabalhos concentrados em determinadas áreas da regional. 

Dentre as tarefas de zeladoria executadas no dia-a-dia, podemos 

destacar a limpeza urbana, capinação, roçagem, pintura de guias, recolhimento de 

objetos e entulhos abandonados em vias públicas, dentre outros. 
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Limpeza e recolhimento de objetos das ruas Antonio Paranhos e Paulino Cabral 

 

 

   

Limpeza e recolhimento de objetos das ruas Júlio Maciel e Recanto dos Humildes 
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Limpeza de descarte irregular no entorno da EMEF Jairo de Almeida, no Recanto dos Humildes 

 

Os distritos compõem uma região que sofre com sucessivas 

enchentes por conta de sua geografia. Com declives muito acentuados e pouca área 

permeável, favorece com que águas da chuva escoem em direção ao centro e ao 

Ribeirão Perus, que conta ainda com a demanda de água que vem dos bairros de 

Pirituba e Jaraguá, bem como da cidade vizinha de Caieiras. 

Embora estas localidades também sofram com o mesmo problema, as 

áreas de Perus e Anhanguera possuem características peculiares. Por ser uma região 

considerada como “Central”, o distrito de Perus sofre com a água que corre em direção 

ao centro, inclusive trazendo transtornos para a linha de trem da CPTM, enquanto o 

distrito de Anhanguera sofre com águas represadas e com o solapamento de barrancos. 

Considerando os problemas de tais proporções, a atual gestão traçou 

uma programação que envolve uma série de ações de limpeza, corte de mato e 

desassoreamento de córregos que vêm sendo executadas desde o mês de julho, tendo 

como objetivo principal minimizar os efeitos causados em decorrência das fortes chuvas 

que caem nos meses de dezembro a fevereiro e que todo ano castigam a população que 

reside próxima às margens dos córregos. 
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Escavadeira hidráulica trabalhando no desassoreamento do córrego Areião 
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No mês de setembro, foram zeradas as demandas de tapa-buracos, 

decorrentes de solicitações através do SAC156, na Prefeitura Regional Perus. Eram 

mais de 800 solicitações vistoriadas e mais de 1000 toneladas de massa asfáltica 

utilizada.  
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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Supervisão de Uso do Solo e Licenciamento 

Relatório dos Alvarás e Autos Emitidos  

Assuntos do SISACOE Quant. 

Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova 2 

Alvará de Autorização - 

Alvará de Desdobro de Lote 1 

Auto de Regularização 9 

Certificado de Conclusão 1 

Comunicação 1 

Total 14 

 

Assuntos Eletrônicos Quant. 

Alvarás do SLC-e 30 

Total 30 

 

Total de Documentos emitidos em 2017 44 

 

Supervisão de Fiscalização 

Relatório de Expediente 

Assuntos Quant. 

Falta de Licença de Funcionamento 43 

Interdição de moradias devido a risco 53 

Interdição de obras particulares 17 

Falta de Certificados de Conclusão - 

Invasão de Área Municipal 14 

Total 127 

 

Assuntos Quant. 

Carros abandonados recolhidos de vias públicas 13 

Lacres de apreensões de mercadorias de comércio irregular - 

Autuações por descarte irregular - 

Descumprimento da Lei Cidade Limpa(faixas,cartazes,panfletos, etc.) 12 

Total 25 
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Unidade de Cadastro 

Relatório de Expediente 

Assuntos Quant. 

Numeração Oficial 70 

Certidão de Numeração 100 

Boletim de Dados Técnicos – Manual 100 

Boletim de Dados Técnicos – Eletrônico 40 

SAC diversos 30 

Total 340 

 
Fiscalização/SGF 

Relatório de Multas Emitidas 

Assuntos Quant. 

Postura em Geral 7 

Postura Geral - Movimento de Terra 2 

Atividade - Falta de Licença 8 

Obra em Geral 74 

Publicidade 7 

Parcelamento Irregular 5 

Obra em via publica - 

Limpeza Passeio e Muro - MPL 111 

Total 214 
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PRAÇA DE ATENDIMENTO 

 

 

 

IV. BAIRRO LINDO 

Outro programa importante que foi executado na regional de Perus 

são as ações do “Bairro Lindo”, sistema de mutirão do poder público local com foco nas 

ações de zeladoria. Do mês de julho a dezembro, foram realizadas 5 ações: na Praça 

Monte Belo, Jardim do Russo, Praça Canhoba, Jardim Canaã e Praça do Samba. 

Em todos houve um envolvimento muito positivo da comunidade que 

se sentiu orgulhosa em poder fazer parte das melhorias levadas para o seu bairro. Além 

dos serviços de zeladoria que tem como objetivo melhorar o ambiente, a Prefeitura levou 

ainda atrações infantis e de esportes com o objetivo de valorização do ser humano 

enquanto parte do ambiente, fazendo dele o dono do espaço público. 

 

a) Praça Monte Belo 

A Praça do Saber, no Jardim Monte Belo, Distrito Anhanguera, 

recebeu em julho, a terceira edição do programa “Faça Seu Bairro Lindo”, em Perus. 

Devido à alta complexidade de demandas, os trabalhos foram realizados ao longo de 

Atendimento Jul Ago Set Out Nov Dez 
Autuação externa 73 71 50 45 64 18 

Cartão SUS ----- ----- ------ ----- ----- ------ 

CCM 103 137 91 27 43 10 

Certidão 37 19 22 20 23 05 

DAMSP eletrônica 22 03 06 11 05 06 

Dívida ativa 126 102 304 132 154 39 

IPTU 410 443 543 409 447 73 

Outros serviços 178 304 282 181 212 45 

PPI 172 225 345 162 183 55 

Rebaixamento de Guias ----- ----- ------- ------ 04 02 

SAIP ----- 01 07 03 01 03 

Senha Web 137 203 359 128 55 46 

SIGRC 140 189 283 158 203 91 

TID ----- 02 02 ----- 03 ---- 

Solicitação reembolso Zona Azul ----- ------ ----- ----- ----- ------ 

Total 1.398 1.699 2.294 1.276. 1.397 393 
(PARCIAL) 
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duas semanas, trazendo um novo visual à praça onde aconteceu poda de árvores, 

capinação, criação de jardins, plantios de 400 mudas ornamentais, restabelecimento de 

iluminação que se encontrava apagada, pintura de gradil, muros e muretas; tapa-buraco, 

reforma e limpeza de galerias e bocas de lobo, reforma manual de córregos, de lixeiras 

novas em vários pontos, dentre outras benfeitorias. 

A Praça do Jardim Monte Belo possuí dimensões de um parque com 

um perímetro de mais de 750 metros lineares,  e área de mais de 32.000 m², sendo 

constituída por cinco patamares, com pista de skate, quadra esportiva, bosque e áreas 

infantis. O local ainda conta com duas escolas que ocupam aproximadamente 15 mil 

m²,  uma escadaria hidráulica/pedestre, passarela de acesso e passeios internos, 

interligando vias principais como a rua Palmeirópolis e Av. Florestan Fernandes, em 

loteamento social. 

Os serviços foram estendidos além da praça, para todo o entorno do 

Jardim Monte Belo, onde foram executadas pinturas de faixa de pedestres e sinalização 

viária em parceria com a CET, manutenção da iluminação com a parceria da ILUME e 

ELETROPAULO e conservação de logradouros.  

O sucesso da ação só foi possível graças ao apoio da população que 

atuou voluntariamente. Ao todo, somaram mais de 250 pessoas de todas as idades, 

envolvidas com os trabalhos. O evento também contou com a ajuda de diversos 

parceiros, que contribuíram com a doação de alimentos, bolas, camisas entregues a 

população que estava atuante, além de materiais para a revitalização da praça. 

Durante todo o período da ação, a população local ainda foi 

contemplada com várias atividades, dentre os quais, aula de dança ao ar livre; 

apresentação de roda de capoeira; aplicação de maquiagem e cuidados com a pele; 

distribuição de pipoca e algodão doce; cama elástica e piscina de bolinhas para as 

crianças; tudo promovido pelos parceiros do evento. Também, agentes da Defesa Civil, 

distribuíram cartilhas para colorir e revistinhas, divulgando como agir em situações de 

emergência, em diversas situações. 

Outro momento significativo do evento aconteceu com um mini 

campeonato de futebol de salão voltado para as crianças, organizado pela Supervisão 

de Esportes da Prefeitura Regional. Conforme relato de uma delas, que apesar de ser 

moradora da vizinhança, era a primeira vez que estava desfrutando da quadra esportiva 

que existe no local. Ao final, todos que jogaram foram condecorados com medalhas de 

participação, entregues individualmente a cada um. 
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b) Jardim do Russo - Bamburral 

 

Realizado no sábado (26/08), a quarta edição da ação “Faça Seu 

Bairro Lindo”, contemplou as comunidades do Jardim do Russo, Bamburral e Manacás. 

A exemplo das edições anteriores, a presença voluntária da população foi de 

fundamental importância para o bom andamento dos trabalhos. Pessoas de todas as 

idades participaram. Para as crianças, a supervisão de esportes da Regional realizou um 

mini campeonato de futebol de salão, onde ao final, todos foram condecorados com 

medalhas. 
 

 

c) Praça Canhoba 

No domingo (24/09), aconteceu a quinta edição da Ação “Faça Seu 

Bairro Lindo”. Desta vez, as atividades tiveram como ponto de partida a Praça da rua 

Canhoba, uma imensa área verde com mais de 7 mil metros quadrados, passou pela 

Avenida Fiorelli Peccicacco, pelos viadutos Deputado Ulisses Guimarães e Dona Mora 

Guimarães e se estenderam até o centro de Perus, mais precisamente na Avenida Dr. 

Sylvio de Campos. Devido a alta complexidade de demandas, os trabalhos foram 

realizados ao longo de duas semanas. Dentre os serviços que foram executados estão 

conserto de grades das escadarias, conservação de passeios públicos, pintura de meio-

fios, poda, capina, varrição, lavagem de escadarias e dos viadutos, dentre outras 

benfeitorias. A supervisão de saúde também participou da ação oferecendo vacinação 

anti-rábica para cães e gatos, em um quiosque montado na praça da rua Canhoba. 

 

 

d) Jardim Canaã 

No sábado (21/10), a Prefeitura Regional Perus realizou sua sexta 

edição do Programa “Faça Seu Bairro Lindo”. Desta vez, o Distrito Anhanguera foi 

contemplado, mais especificamente o Jardim Canaã e o Sítio Itaberaba II. Devido às 

características dos serviços realizados em cada um dos locais, dividimos em duas 

partes. Na primeira ação desenvolvida no Jardim Canaã, os serviços se concentraram na 

Praça Antonio Molina, localizada na Rua Virgínia Castiglione, próximo ao ecoponto do 

Jardim Santa Fé. A exemplo das edições anteriores, a população vestiu literalmente a 

camisa do Bairro Lindo e colocou as mãos na massa. Quase 100 voluntários 

participaram dos serviços de capinação, poda, varrição, pintura de corrimãos e guias, 

jardinagem, entre outras benfeitorias. Os equipamentos e tintas foram cedidos pela 
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Prefeitura Regional Perus. Também colaboraram para o êxito dos trabalhos a Guarda 

Civil Metropolitana, a Polícia Militar, A Companhia de Engenharia de Tráfego e a Defesa 

Civil. 

A segunda parte do Bairro Lindo - Jardim Canaã aconteceu no Sítio 

Itaberaba II, mais especificamente na Rua Pelicano. Com a participação massiva da 

população, a Prefeitura Regional construiu uma calçada de 93 metros de comprimento 

por 1,8 metros de largura. No total, mais de 100 pessoas colaboraram voluntariamente 

para concluir esta obra de grande importância para os moradores locais.  

 

e) Praça do Samba 

      

No sábado (25/11), a Prefeitura Regional Perus realizou sua setima 

edição do Programa “Faça Seu Bairro Lindo”. O evento marcou a retomada de espaço 

neste que é o principal ponto de atrações do bairro de Perus. Na oportunidade foram 

realizadas diversas ações de zeladoria e o plantio de 100 mudas. A Prefeitura contou 

ainda com o apoio de parceiros a exemplo do CAT, Supervisão Regional de Saúde e 

Sabesp, entre outros. Dessa forma foi possível oferecer a emissão de Carteira de 

Trabalho, Vacinação contra a Febre Amarela e atendimento ao munícipe para 

regularização de contas de consumo de água e esgoto. As pessoas que compareceram 

ainda tiveram a oportunidade de participarem de uma aula gratuita de Zumba, oferecida 

por uma academia da região. 

 

 

V. OUTRAS AÇÕES 

 

a) Aniversário de Perus 

 

No domingo, 24 de setembro, a população de Perus recebeu uma 

grande festa de aniversário dos 83 anos do bairro. Desde as 10h até às 21h, diversas 

atrações direcionadas para toda a família alegraram o dia. Simultaneamente, uma 

enorme praça de alimentação formada por muitas barracas e food trucks, ofereciam os 

mais variados tipos de comidas e bebidas que dispunham desde os tradicionais hot dogs 

e hambúrgueres, até iguarias como joelho de porco, acarajé, yakisoba e tempurá. 

As exposições também conquistaram o público. Entre elas, mais de 

30 veículos antigos ou  tunados, despertaram a curiosidade de quem passava pela rua 
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Águas Claras do Sul. Ainda uma feira de artesanato, composta por diversas barracas 

com os mais variados trabalhos ganhou a simpatia das pessoas.  

As atrações tiveram início com um desfile e apresentação da Fanfarra 

de Caieiras. Em seguida, foi a vez do palco convidar as pessoas para dar continuidade à 

festa. A cantora mirim Duda Lopes abriu o espaço. A seguir, vieram a Escola de Samba 

Unidos de Vila Maria, Street Son Crew, Zumba com Projeto Circuito Ritmos, Rap Cartel 

Central, SUSdance, DJ com desfile de modas do SASF, Roda de Capoeira Mestre 

Bragadaketu. O ápice da festa se deu com o cair da noite, quando aproximadamente 10 

mil pessoas se encontravam tomando toda a extensão da Avenida Dr. Sylvio de Campos 

e passaram a cantar juntas e dançar ao som das músicas do Grupo de samba Olhar 

Secreto, do cantor sertanejo Maurício Ramos, com a bateria da Escola de Samba 

Valença e, com a grande atração da noite, o Grupo Casa Nossa. 

 

 

      

 

b) Poupatempo Móvel 

 

O Poupatempo Móvel esteve pela segunda vez neste ano em Perus. 

Em junho, entre os dias 13 a 17, ficou instalado no Jardim Britânia, no Distrito 

Anhanguera, onde na oportunidade, foram realizados mais de 1.200 atendimentos. Em 

outubro, a Prefeitura Regional cedeu o espaço do seu estacionamento para montagem 

do equipamento. Entre os dias 10 a 14 de outubro, com exceção da quinta feira (12), em 

virtude do feriado, foram realizados 974 atendimentos, sendo 826 para emissão de RG, 

118 para serviços online (e-poupatempo) e 30 para emissão de Atestados de 
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Antecedentes Criminais. Vale ressaltar que no sábado (14/10) os serviços tiveram que 

ser interrompidos por volta das 11h, em virtude de um corte de energia elétrica na região 

onde está localizada a Prefeitura Regional, para que a concessionária AES Eletropaulo 

realizasse manutenção da rede, prevista em contrato com a Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL 

 

 

      

A unidade móvel foi instalada no estacionamento interno da Prefeitura Regional 

 

 

c) Apresentação Pública Ferroanel Norte 

 

Atendendo a solicitação da prefeita regional, no dia 11/09, a Prefeitura 

Regional Perus e a empresa DERSA (Desenvolvimento Rodoviário S.A.), realizaram 

uma apresentação pública para esclarecer a população sobre o Ferroanel Norte.  O 

encontro aconteceu no auditório do Centro Educacional Unificado – CEU Perus e os 

trabalhos foram dirigidos pela prefeita regional Luciana Torralles. 

Esta foi uma apresentação extra do projeto, e teve como objetivo 

sanar dúvidas da população, uma vez que Perus ficou de fora do calendário das 

Audiências Públicas que aconteceram respectivamente, no município de Arujá, em 25 de 
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julho;  em Itaquaquecetuba; no dia 27 de julho;  no auditório do CEU Jaçanã, em 30 de 

julho e a última, na cidade de Guarulhos, no dia 01 de agosto. Estas audiências tinham 

como finalidade apresentar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de 

Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), onde vários aspectos da obra são detalhados. 

A apresentação do projeto, em Perus, foi feita pelos técnicos Carlos 

Aranha  (engenheiro da Prime Engenharia,   coordenador geral e responsável Técnico 

pelo Estudo de  Impacto Ambiental do Ferroanel Norte),  Ermes da Silva  (gerente de 

relações institucionais da  Dersa), Luciano Dias Lourenço  (gerente da Divisão de Gestão 

Social da Dersa)  e Luís Fernando do Rego (coordenador de programas ambientais 

da Dersa).  

O Ferroanel Norte possuí relevante importância para o setor de 

transportes no Estado de São Paulo.  Com  53 quilômetros de extensão é uma ferrovia 

de transporte de cargas planejada para ser construída na lateral do Rodoanel Mario 

Covas (SP-061),    que fará uma linha direta, sem intermediações, entre a estação Perus 

até a estação Engenheiro Manoel Feio, em Itaquaquecetuba. 

Aproximadamente, 180 pessoas compareceram, dentre as quais, 

também algumas autoridades, a exemplo do deputado estadual Celino Cardoso e o 

vereador Fábio Riva, que a exemplo dos munícipes também fizeram uso do microfone 

para registrar suas preocupações, principalmente no que tange às desapropriações. 

De acordo com o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, a 

construção do Ferroanel Norte nos trechos a serem implantados, fora da faixa contígua 

ao Rodoanel Mário Covas, exigirá a desapropriação de cerca de 127 hectares, divididos 

da seguinte forma: 23,7%  em áreas dos municípios de São Paulo, 40,5% em áreas 

de  Guarulhos, 12,2% de áreas em Arujá e 23,6% em áreas de Itaquaquecetuba. O 

relatório ainda estima que todo o traçado do Ferroanel Norte (de Perus até 

Itaquaquecetuba) afete 274 edificações.   São 133 moradias urbanas, das quais 102 

constituem habitação subnormal (nova classificação do IBGE para favelas) 

potencialmente elegíveis para reassentamento, 77 edificações de uso rural e 64 

edificações de uso industrial, comercial e serviços. 

Conforme explicação dos técnicos, grande parte da área necessária 

para a implantação do Ferroanel Norte estão livres de ocupações, que podem 

ser obtidas e liberadas em prazos mais curtos. Por outro lado, envolvem apenas a 

emissão de Decreto de Utilidade Pública (DUP), avaliação das indenizações devidas ou 

negociações com os proprietários. Ou, ainda, abertura de processos para a obtenção de 

emissão de posse. 
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Ainda salientaram que a implantação do Ferroanel  Norte possibilitará 

que os trens de carga que hoje compartilham os mesmos trilhos com os trens da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sejam desviados para outros 

ramais exclusivos para cargas, permitindo a redução de intervalo dos trens de 

passageiros e o aumento da capacidade de transporte.   Outro fator importante é a 

redução em média de 15% do custo do frete de cargas feito pelos caminhões. Após 

concluído, o Ferroanel Norte possibilitará o transporte de  cargas do interior do Estado 

de São Paulo para o Porto de Santos, bem como a passagem de comboios entre o 

interior e o Vale do Paraíba.  A transposição da região metropolitana de São Paulo em 

uma via dedicada terá a função de transferir cargas, hoje rodoviárias, para o modo 

ferroviário. As projeções indicam a retirada a médio prazo de 2,8 mil caminhões/dia das 

estradas com boa possibilidade desse número superar 7,3 mil caminhões/dia ao longo 

do tempo e de separar tráfegos ferroviários de carga e de passageiros. 

 

d) Chamamento Público Binário 

 
No dia 25/09, a Prefeitura Regional realizou no CEU Perus, uma 

audiência pública que teve por objetivo esclarecer para a população, a execução do 

projeto de remodelação do trânsito na região central do bairro de Perus. Na 

oportunidade, quase 100 pessoas, representando todos os segmentos da sociedade 

(comércios, igrejas, residências, etc.) compareceram e tiveram a oportunidade de 

debater os tópicos apresentados. 

Dentre os pontos principais citados pelos técnicos da Companhia de 

Engenharia de Tráfego – CET e da SPTrans, foram propostas as seguintes 

implantações: novas travessias de pedestres, faixa exclusiva de ônibus, semáforos 

novos e adequações geométricas, além de regulamentação de área de estacionamento 

e de carga e descarga. As vias que receberão as intervenções são Av. Dr. Sylvio de 

Campos e ruas Padre Manoel Campello, Antonio Maia, Águas Claras do Sul, Mogeiro, 

Juvêncio de Araújo Figueiredo e Raphael Di Sandro. A mudança se faz necessária e visa 

melhorar a acessibilidade dos pedestres, o tempo de atendimento ao transporte coletivo, 

a segurança e a fluidez do trânsito na região. 

Este projeto é uma reivindicação da comunidade que aguardava 

solução há mais de 12 anos e a Prefeita Regional decidiu trazer à pauta para discussão. 

Durante a audiência os microfones foram abertos para falas dos convidados, que 

puderam expressar suas opiniões. Além dos munícipes também fizeram uso da fala o 

vereador Isac Félix e representantes dos vereadores Fábio Riva, José Police Neto e 
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Toninho Vespoli. Ao final, como não houve manifestação contrária à execução, ficou 

definido que a proposta está aprovada e será implantado num prazo de 30 dias após a 

liberação de recurso na CET. 

    

e) Vacinação Febre Amarela 

 

Com o objetivo de facilitar o atendimento ao público, a Prefeitura 

Regional Perus em parceria com a Defesa Civil e agentes da Supervisão Regional de 

Saúde, disponibilizou nos dias 26 e 27/10, um posto de vacinação montado 

exclusivamente nas dependências da sede, localizada na Rua Ylídio Figueiredo, 349. 

Nos dois dias foram aplicadas mais de 700 doses da vacina. 

 

 

f)  Termo de ajustamento de conduta 

 

O termo de ajustamento de conduta (TCA) é um acordo que o 

Ministério Público celebra com o violador de determinado direito coletivo. Este 

instrumento tem a finalidade de impedir a continuidade da situação de ilegalidade, 

reparar o dano ao direito coletivo e evitar a ação judicial. É o caso do Córrego no bairro 

Sol Nascente, que sofreu alterações no seu curso natural e, por ocasião das intensas 

chuvas que caem no período de verão, acaba transbordando e causando muitos 

transtornos e prejuízos ao moradores locais. 

Diante disso, em novembro iniciaram as obras para correção do 

problema, mediante Processo nº 2016-0.145.377-5 e TCA nº 048/2017 que prevê a 
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construção de galeria de águas pluviais, no córrego que passa pelo interior do Centro 

Empresarial GWest, localizado na Rodovia Anhanguera Km 24,2, no Jardim Jaraguá. 

 

g) Ações conjuntas 

 

No dia 18/09, a convite da prefeita Luciana Torralles, o prefeito de 
Caieiras e o presidente da Câmara Municipal daquele município, estiveram reunidos no 
gabinete da Prefeitura Regional Perus, debatendo oportunidades de melhorias conjuntas 
para a área limítrofe entre os dois municípios, mais especificamente na Estrada do 
Pinheirinho e Ninho Verde. Na oportunidade a prefeita informou sobre alguns processos 
de obras que estavam sendo implantadas e cobrou apoio nos processos de limpeza do 
córrego e na fiscalização de caminhões que transitam pelos dois municípios. 

 
No dia 24/10 a Prefeitura Regional Perus e a Prefeitura de Caieiras se 

uniram para o primeiro trabalho em conjunto: o desassoreamento do Córrego 
Pinheirinho, que divide os municípios. O serviço que até o momento era realizado 
exclusivamente por São Paulo, também passou a ter a atuação de Caieiras. Este foi o 
primeiro passo para as muitas ideias de melhorias para a ambos os municípios. 

 
Em novembro, a Prefeitura Regional iniciou o trabalho de construção 

de guias e sarjetas na Estrada do Pinheirinho. Esta obra tem um papel de fundamental 
importância, pois atua como um sistema de drenagem em dias de chuva, minimizando o 
acúmulo de água na pista. 

 
 

Trecho das obras do Rodoanel 

 

No dia 30/10, a pedido da Prefeitura Regional junto a DERSA, foi 

realizada uma reunião no canteiro de obras do Rodoanel - Norte, para tratar da poluição 

ambiental proveniente das obras. Estiveram presentes: a Prefeita Regional de Perus, 

representantes da DERSA, do Consórcio CCR Rodoanel e das Pedreiras Pedrix, Riuma 

e Basalto. Na oportunidade, ficou acordado um mutirão de limpeza que aconteceu no dia 

18/11, durante todo o dia, no qual foram feitas limpeza e remoção de detritos no trecho 

da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, próximo às obras de construção do 

Rodoanel. Os trabalhos foram conduzidos pela DERSA em conjunto com as empresas 

envolvidas, e contou com o apoio da Prefeitura Regional que fez ações de capinação, 

tapa-buraco e demais trabalhos de zeladoria necessários nas laterais da avenida. 

 

 

Pontos viciados 

 

No dia 20/10, a convite da prefeita regional, aconteceu uma reunião  

no auditório da Prefeitura Regional, envolvendo lideranças do bairro, além de 
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representantes do poder público (saúde, educação, fiscalização, limpeza pública), e 

agentes da Inova, Loga e Amlurb, para traçar novas estratégias de trabalho que venham 

combater e eliminar os pontos viciados de lixo, entulho e descarte irregular nos distritos 

de Perus e Anhanguera. 

 

    
Revitalização de ponto viciado na Rua Herculano José dos Santos 

 

 

h)    TRANSPARÊNCIA 

Além de cumprir com as determinações da Lei de Transparência e 

Acesso à Informação, através da qual são disponibilizadas diversas informações no 

Portal da Prefeitura Regional Perus, outro método adotado pela atual gestão e que vem 

sendo aplicada desde julho é a divulgação antecipada da programação semanal de 

serviços de zeladoria a serem executados no decorrer da semana, pelas equipes de 

limpeza, poda, jardinagem, coleta de entulho e objetos volumosos, capinação, roçada, 

pintura de meio-fio, lavagem mecanizada e manual de logradouros, entre outros. 

São tabelas explicativas postadas geralmente aos domingos na 

página oficial do Facebook da Prefeitura Regional Perus, conforme modelos abaixo. 

Além disso, toda a programação também fica disponível no Portal da Prefeitura 

Regional, podendo ser localizada no botão “Zeladoria Urbana”, no endereço:  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/perus/zela

doria_urbana/index.php?p=68160 
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Boletins Informativos 

Seguindo orientação da Secretaria Municipal de Coordenação das 

Prefeituras Regionais e da Secretaria Executiva de Comunicação – SECOM, desde o 

mês de julho, a assessoria de comunicação vem confeccionando a versão mensal e 

eletrônica de boletim informativo (Newsletter), para divulgar através de mailing 

direcionado a munícipes, associações, lideranças comunitárias e demais entidades 

cadastradas na mala direta, o resumo das principais atividades executadas no período 

abrangente.   

 

 

i) CONCLUSÃO 

Com uma reformulação na gestão dos trabalhos, a Prefeita Regional 

tem como um dos principais objetivos de sua administração gerenciar de forma rápida e 

eficiente as respostas das demandas encaminhadas à Prefeitura Regional, de tal sorte 

que sirvamos de modelo para outros bairros e para que consigamos trazer uma melhora 

efetiva na vida da população de Perus. Em resumo, este é um modelo de trabalho 

integrado do Poder Público com os munícipes, agregando confiança e credibilidade no 

atendimento às demandas. 

 

 

 

São Paulo, dezembro de 2017. 

 

Luciana Torralles 

Prefeita Regional de Perus. 

 
 


