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Revisão Plano Diretor SP

Futuro da cidade
será abordado em
oficinas presenciais,
consulta pública e
audiências on-line
A Prefeitura de São Pau
lo, por meio da Secretaria
Municipal de Urbanismo e
Licenciamento (SMUL), ini
cia as atividades da agen
da participativa da Revisão
Intermediária do Plano Di
retor. Serão 32 Oficinas Pre
senciais no território das
subprefeituras, 9 Audiências
Temáticas Noturnas vir
tuais, 3 Reuniões Vespertinas
virtuais e uma primeira
Consulta Pública on-line na
plataforma Participe+.
O calendário completo
da Etapa 1 pode ser consul
tado nos sites Plano Diretor

SP e Portal Gestão Urbana.
Na última segunda-feira
(25), foi realizada a aber
tura da 1ª Consulta Pública
on-line de 2022 da Revisão
Intermediária
no
site
Participe+. Por 41 dias, qual
quer cidadão poderá acessar
a plataforma e participar da
consulta eletrônica que terá
como base o Diagnóstico do
Plano Diretor.
A rodada de 9 Audiências
Temáticas Virtuais Notur
nas começa em 3 de maio.
O objetivo é apresentar
e escutar a sociedade so
bre os limites da Revisão

Revisão do Plano Diretor de SP será feito em eventos abertos à população

Intermediária. Esses encon
tros serão divididos por te
mas: Mobilidade, Habitação,
Pa
trimônio e Políticas Cul
tu
rais, Ordenamento Ter
ritorial, Meio Ambiente e
Mu
danças Climáticas, De
senvolvimento
Econômi
co Sustentável, Desenvolvi
mento Social, Instrumentos
de Política Urbana e Gestão
Am
biental e Gestão Demo
crática. Todos são abertos à
população.

Já as 32 Oficinas Pre
senciais acontecem nos sá
bados do mês de maio, sendo
uma por cada território das
subprefeituras. Os horários
e os locais ainda serão divul
gados. Todas as reuniões se
rão transmitidas ao vivo no
canal oficial da SMUL no
YouTube.
Entre os dias 10 e 18
de maio, haverá a realiza
ção de 3 Reuniões Virtuais
Ves
pertinas para entidades

representantes dos seg
mentos Empresarial, Mo
vi
mentos Populares e Aca
dê
mico/Entidades de Classe.
A Prefeitura tem o pra
zo até 31 de julho de 2022
para encaminhar à Câmara
Municipal uma proposta de
Revisão do Plano Diretor.
Para saber mais sobre o
Participativo, consulte na
plataforma digital Plano
Diretor SP e Portal Gestão
Urbana.

Horto Florestal e Parque da Cantareira Rodoanel Norte segue
funcionam sob gestão privada
ainda sem obras e com
O Horto Florestal e o
Parque Estadual da Canta
reira já funcionam sob a ges
tão da Urbia Águas Claras,
empresa vencedora da licita
ção para concessão das áre
as para a iniciativa privada.
Responsável por outras áre
as verdes importantes para
a cidade, como o Parque do

Ibirapuera, a concessionária
tem o compromisso de inves
tir cerca de R$ 56 milhões no
período de 30 anos. Desse to
tal, R$ 31 milhões devem ser
aplicados até 2028.
Entre as primeiras me
lhorias já implantadas está a
pavimentação do estaciona
mento do Horto Florestal e

a revitalização dos seus aces
sos. Em diferentes pontos do
parque, a empresa instalou
carrinhos de comidas e be
bidas como: água de coco,
churros e pipoca. No parque
Estadual da Cantareira, as
visitas guiadas começaram a
ser realizadas desde o dia 20.

muitas incertezas
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Trecho Norte do Rodoanel segue com as obras paralisadas

Horto Florestal já dispõe de novos serviços e algumas melhorias

A novela do término das
obras do Trecho Norte do
Rodoanel, parece longe de
terminar.
Na última quarta-fei
ra (27), estava previsto um

leilão de concessão do Trecho
Norte do Rodoanel, porém o
Governo do Estado de São
Paulo suspendeu “tempora
riamente” o processo.
Leia mais na página 10

