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São Paulo, 12 de novembro de 2021 - Nº 2983

Prazo para término da revisão do Plano Diretor
da cidade deve ser estendido até final de 2022
Foto: AGZN

Elaborado com participação popular, Plano Diretor deve direcionar o desenvolvimento da cidade até 2029

Santana

Diante da impossibilidade de
concluir a revisão intermediária
do Plano Diretor Estratégico
da cidade, a Prefeitura de São
Paulo encaminhou à Câmara
Municipal um Projeto de Lei
(PL 742/2021) com o objetivo
de prorrogar esse prazo até 31
de dezembro de 2022. Além da
nova data, o Projeto de Lei in
clui o retorno das audiências
presenciais, devido às melho
res condições sanitárias consta
tadas na cidade. O texto preci
sa ser aprovado em dois turnos
na Câmara Municipal e, de
pois, sancionado pelo prefeito
Ricardo Nunes.
A proposta de extensão do
prazo foi aprovada, por maio
ria de votos, pelo Conselho
Municipal de Política Urbana
(CMPU) em 28 de outubro.
Como um colegiado de repre
sentação paritária entre o poder

público e a sociedade civil, o
CMPU tem o objetivo de de
bater e apresentar sugestões à
proposta de alteração do Plano
Diretor.
A Secretaria Municipal de
Urbanismo e Licenciamento
encaminhará aos conselheiros
uma minuta com as próximas
etapas previstas para o processo
participativo para serem discu
tidas em uma nova reunião do
CMPU, com data a ser definida.
O Plano Diretor, previsto até
2029, prevê mecanismos para
adequações periódicas à realida
de da cidade, considerando fato
res como: crise econômica, im
pactos da pandemia, aspectos
sociais, entre outros. Esses ajus
tes respeitarão as premissas que
o Plano Diretor de 2014 propõe
em relação a seus Objetivos,
Diretrizes e Ações Prioritárias.
Leia mais na página 3

Brasilândia

Avenida Braz Leme apresenta desnível acentuado Revitalização de praça trouxe o primeiro
“parcão” para o bairro Vila Rica
em calçada, trazendo perigo aos pedestres
Foto: AGZN

Foto: Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia

Parcão é inaugurado na região de Brasilândia
Desnível em calçada na Avenida Braz Leme, próximo à Base do Corpo de Bombeiros

O trecho da calçada da Ave
nida Braz Leme, próximo à
Base do Corpo de Bombeiros,
apresenta um acentuado desní
vel que chega a formar uma es
pécie de degrau. Situações como
esta podem causar acidentes
graves com pedestres, princi
palmente idosos, que muitas ve
zes transitam por ali por ser um
ponto também próximo a uma
Unidade Básica de Saúde.

A reclamação sobre a calça
da foi encaminhada à redação
da A Gazeta da Zona Norte na
última semana pelo leitor José
Roberto Alvarenga. “Incrível,
onde está a Subprefeitura San
tana/Tucuruvi que não é capaz
de resolver este problema?” indaga o leitor. “A calçada está
destruída, com degraus absur
dos, onde já vi pessoas ido
sas, tropeçarem, e muitas se

machucarem com certa gravida
de”, relata.
A foto que registra esse pro
blema foi encaminhada pelo
próprio leitor. Importante des
tacar que, além da proximida
de com a UBS Joaquim Antônio
Eirado, o local também é cami
nho para outra unidade de
Saúde da rede particular, agên
cias bancárias e todo o centro
comercial de Santana.

Linha 9032/10 - Jd. Damasceno
- Term. Cachoeirinha terá
mudança de ponto inicial
A SPTrans informa que a
partir deste sábado (4), a linha
9032/10, Jd. Damasceno -Term.
Cachoeirinha terá seu ponto
inicial transferido para outro

A mobilização de um gru
po de moradores do bairro Vila
Rica, na região de Brasilândia,
resultou na revitalização de
uma praça com a criação do pri
meiro parque apropriado para
cães da região. O espaço ver
de está localizado entre as ruas
Puxinanã, Ovídio José Antônio
Santana e a Avenida Inajar de
Souza. Apesar desse local sem
pre ser frequentado por tuto
res com seus pets, sempre havia
a preocupação da proximidade
com a avenida e risco de fuga e
até acidentes com os bichinhos.
“Sempre que encontrávamos

outros moradores com seus cães,
conversávamos sobre a possibili
dade de ter um local apropriado
e seguro para eles. Solicitamos a
adequação do espaço à vereado
ra Sandra que realizou a obra.
O Snoopy aprovou (risos)”, con
ta Carlos Alberto José Cardoso,
que vive há 30 anos no local, e é
dono do vira-lata de 16 anos.
A demanda foi encaminha
da pelo grupo de moradores à ve
readora Sandra Santana. No dia
primeiro de outubro, a vereado
ra encaminhou à comunidade o
novo espaço de 95 metros qua
drados com grama e área cercada

com o alambrado presos em esta
cas de madeira (eucalipto). “Por
ser um local já usado pelos pets e
seus donos, adequamos os equi
pamentos de segurança as con
dições da pracinha para os ca
chorrinhos poderem brincar e
correr em segurança”, comemo
ra a vereadora. As obras foram
realizadas pela subprefeitura
da Freguesia do Ó/ Brasilândia,
através de emenda parlamentar.
Esse é o quarto parcão na re
gião, sendo três na Freguesia do
Ó: Praça Domingos Regatieri,
Rua João Pereira Porto e Praça
IV Centenário.

Vacinação contra Covid-19 já imuniza
90% da população do Estado

local na Rua Daniel Cerri, 999,
100 metros à frente do atual,
para melhor acomodação dos
ônibus. O itinerário da linha
permanece o mesmo.
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Cerca de 90% da popula
ção do Estado de São Paulo
já apresenta o esquema va
cinal completo contra a
Covid-19, o que corresponde
às pessoas imunizadas com a
primeira e segunda dose, ou
com a vacina de dose única.
Esse é o primeiro Estado
brasileiro a atingir essa
marca, superando índices
de países como: Alemanha,
Reino Unido, Israel, Estados
Unidos, Argentina, além da
União Euro
peia, segundo
dados do site Our World in
Data.
Leia mais na página 2

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Estado de São Paulo já tem mais de 90% de sua população
imunizada contra a Covid-19

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

