Dalton Silvano diz para Secretária que é contra
as desapropriações na SILVEIRA DA MOTA
Neste novo mandato, o vereador
Dalton Silvano, Vice-Líder do Governo do
Prefeito João Doria, em audiência exclusiva
com a Secretária Heloisa Proença ratificou
sua posição pelo FIM DAS DESAPROPRIAÇÕES
NA RUA SILVEIRA DA MOTA.
O vereador Dalton Silvano, seus consultores
técnicos e arquitetos, estiveram reunidos em
Setembro passado com a secretária de Urbanismo e Licenciamento, Heloisa Proença, para
tratar exclusivamente do projeto que trata da
Operação Urbana Bairros do Tamanduateí.
No projeto de lei original, em tramitação na
Câmara Municipal de São Paulo, estão previstas as desapropriações na RUA SILVEIRA DA
MOTA e no quadrilátero das ruas SILVEIRA DA
MOTA, VICENTE DE CARVALHO, BARÃO DE
JAGUARA e DONA ANA NERI, com a construção de um parque de 8.700 m².
Dalton Silvano, vereador do nosso bairro, o
relator do projeto, apresentou um SUBSTITU-

TIVO e acabou 100% com as desapropriações
onde ficaria o parque de 7.900 m², o qual foi
transferido para o fim das ruas ANA NERI,
VICENTE DE CARVALHO e SERRA DE PARACAIMA com 6.900 m². Esse substitutivo foi
protocolado em 2016 na Comissão de Política
Urbana e Meio Ambiente. Além disso, o novo
projeto Substitutivo define que as desapropriações na Rua Silveira da Mota somente
ocorrerão caso 80% dos moradores – contribuintes, vendam seus imóveis para os empreendedores. Devido a grande quantidade de
projetos do prefeito Doria em tramitação na
Câmara, esse projeto será discutido e votado
somente em 2018.
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Trânsito na Av. Lins e Lacerda Franco:
decisões só a partir de 2018
As alterações no sistema viário nos corredores Lacerda
Franco e Lins de Vasconcelos
- reclamadas por moradores
e comerciantes da região - só
serão implementadas a partir
de janeiro do ano que vem. A
informação é do vereador Dalton Silvano e foi confirmada
pelo ex-diretor da Companhia
de Engenharia de Tráfego CET - Milton Persoli.
“Nossa luta política é que o pedido da
sociedade seja contemplado porque
os prejuízos ambientais, de segurança pública e viária, além dos reflexos
altamente negativos ao comércio são
motivos suficientes para termos os
ônibus de volta à Lins e o tráfego de
veículos de passeio (prioritariamente)
na Lacerda” justificou Dalton Silvano.
O ex-diretor da CET disse que, na esfera daquela companhia, os estudos
estão praticamente concluídos contem-

Sérgio Avelleda e Dalton Silvano

plando, fundamentalmente, mudanças
nos horários da zona Azul e proibição
de estacionamento em pontos considerados vulneráveis à segurança dos
pedestres e passageiros de ônibus entre outras medidas estudadas.
O vereador Dalton Silvano afirmou que
vai manter o acompanhamento sistemático das informações, cobrando a
volta ao sistema ao sistema anterior e
agilidade na implementação das alterações reivindicadas pela comunidade.
Vereador Dalton Silvano

Recapeamento da
Av. Lacerda Franco

Reforma dos alambrados e jardinagem
no campinho da Rua Sanches Brandão.

O vereador Dalton
Silvano voltou
a cobrar o
recapeamento dessa
avenida e de outras
do nosso bairro.
Aguardando
liberação de verba.

Nova UBS Cambuci
A CAMINHO DA REALIDADE
Vereador destina R$ 1.000.000,00 para
compra de mobiliários e instalações
Em agosto passado, o vereador Dalton Silvano esteve reunido com o secretário da Saúde,
Wilson Pollara e cobrou agiliza-

ção no término da obra da UBS
CAMBUCI, a unidade básica de
saúde mais importante de toda
região. O vereador comunicou
ao secretário que
destinou R$ 1 milhão para aquisição
dos equipamentos
e mobiliários para a
UBS e com isso garantir a conclusão da
obra. Cada vereador
pode destinar recursos para as principais
obras do seu mandato e o vereador Dalton Silvano escolheu
Dalton
Silvano
e
Wilson
Pollara
com
o
Dalton Silvano e Wilson Pollara com o
e deu prioridade para
cronograma de
de entrega
entrega da
da UBS
UBS
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a UBS do Cambuci.

No Dia Internacional do
Idoso, no último 1o de outubro,
o vereador Dalton Silvano confirmou ao Prefeito João Doria,
a destinação de sua cota de
R$ 1.000.000,00 para o término da UBS Cambuci, para os
mobiliários e equipamentos.
Nessa ocasião Doria assinou o decreto de regulamentação do Fundo Municipal do
Idoso.
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Zeladoria da região em andamento
PODA DE ÁRVORES
As Prefeituras Regionais da Sé, Vila Mariana e Ipiranga estão atendendo
os pedidos do vereador Dalton Silvano para poda e corte de árvores na
nossa região. Alguns casos: Av. Lacerda Franco, Vila Monumento e Rua
Eng. Lauro Penteado.

Revitalização das Praças Rafael
Sanzio e São Francisco da Glória.

Poda de árvores Av. Lacerda Franco e Rua Basílio da Cunha

Pça. São Francisco da Glória

Av. Lacerda Franco

Pça. Rafael Sanzio

Rua Basílio da Cunha, ao lado do parque

