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JUSTIFICATIVA - PL 0588/2017 
A presente propositura tem por finalidade atender a legítima demanda da população 

residente no distrito de Anhanguera, reconhecendo a inclusão do nome Anhanguera, na 
denominação da prefeitura regional de Perus, como parte importante da educação patrimonial 
e da formação cidadã, considerando que a comunidade deve identificar-se com o local, com o 
entorno construído historicamente pelos seus ancestrais e os equipamentos que representam o 
poder público municipal. 

O distrito Anhanguera, é marcado pela diversidade, como local de encontro de muitos 
grupos sociais que juntos constroem territorialidades, que por sua vez produzem significados, 
que são elementos da sociabilidade. 

Não podemos ignorar que há uma relação significativa entre a construção da memória 
e a construção da identidade, podemos dizer que que a memória legitima a identidade e a 
denominação constrói a identidade territorial, a constituição de um eixo de construção 
simbólica, através da denominação, facilita a apropriação do espaço urbano pela população. 

O distrito Anhanguera surgiu a partir de uma pequena zona rural, onde as plantações 
de cana predominavam, e cresceu exponencialmente na década de 1980, quando passou a 
contar com 10 mil habitantes. 

Entre os 96 distritos da capital, Anhanguera é o que alcançou maior crescimento 
populacional segundo o último senso do IBGE, o bairro passou de 38 mil habitantes em 2000, 
para 64 mil habitantes em 2010. 

O distrito Anhanguera é formado por 22 bairros, Anhanguera, Chácara Jaraguá, 
Conjunto Residencial Jardim Canaã, Conjunto Residencial Paraíso, Jardim Anhanguera, 
Jardim Britânia, Jardim Clei, Jardim Escócia, Jardim Jaraguá, Jardim Rosinha, Morada do Sol, 
Parque Anhanguera, Parque Esperança, Parque Morro Doce, Residencial Sol Nascente 1, 
Residencial Sol Nascente 2, Residencial Sol Nascente 3, Residencial Sol Nascente 4, Vila 
Chica Luíza, Vila dos Palmares, Vila Jaraguá, Vila Sulina. E abriga o maior parque municipal da 
cidade, com cerca de 9.500.000 m2. 

Não há como não reconhecer a significância da inclusão do nome Anhanguera na 
nomenclatura oficial da prefeitura regional para que a população que vive no local se sinta mais 
integrada e parte do desenvolvimento regional. 

Por acreditar que uma nação começa na localidade, e que o local é cheio de 
significado, de vida, de história e de afeto, que congrega diferentes grupos sociais e detém 
uma forma histórica específica, é que peço apoio para a aprovação deste projeto de 
valorização do distrito Anhanguera e das pessoas que nele vivem. 
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