
 

 
Neste sábado e domingo 20/06 e 21/06 falamos ao final das missas da Igreja de N. Sra. de Lourdes  a respeito da Revisão da Lei de Zoneamento.  

 

Na missa de sábado falou a Regina Laura  

 

Na missa de domingo 09h00min - Antonio José Bráz  

                                      11h00min - Claudionor Ritondale  

                                      18h30min - Rosilene Toledo  

Comentários:  

 

“A CMSP está discutindo a REVISÃO DA LEI DE ZONEAMENTO com previsão de aprovação até o final deste ano”  

 

“Parece que muitos de nós, assim como eu, quando escolhemos morar no Planalto Paulista o fizemos em razão das características de um bairro cuja 

maior parte é ocupada por residências. A tranquilidade, a proximidade entre vizinhos e o conforto ambiental nos fizeram escolher continuar a morar 

aqui”  

 

“ Há quem interessa liberar o comércio para Bares + Hotéis + lanchonetes + etc. ???!!! o comércio local REGULARMENTE INSTALADO – atende 

muito bem as nossas necessidades”  

 

“ O nosso bairro está situado em uma ZER = ZONA EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, e somos ROTA MIGRATÓRIA DE PÁSSAROS ENTRE 

O PARQUE DO ESTADO E O PARQUE DO IBIRAPUERA”  

 

“ a Encíclica a respeito do Meio Ambiente – divulgada nesta 5ª feira – só reforça a importância de bairros como o nosso para a melhoria das condições 

da cidade”  

 

“Na saída estamos distribuindo folheto com o nosso SITE E FACEBOOK, onde vocês encontrarão informações detalhadas sobre a REVISÃO DA LEI 

DE ZONEAMENTO e o nosso posicionamento como cidadãos e moradores”.  

 
 
 

VEJA A FILIPETA ABAIXO E DIVULGUE PARA OS VIZINHOS E AMIGOS. 



 
REVISÃO DA LEI DE ZONEAMENTO 

 
CONTINUAMOS LUTANDO PELO DIREITO DE MORAR                                                 

EM UM BAIRRO TRANQUILO E SAUDÁVEL 
  

       

                 Há 19 anos preservando o bairro 
 

        www.sapp.org.br 
                                   facebook.com/groups/sappface 

                                                                                          Divulgue para os amigos  
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