
A Prefeitura de Santo André dividiu o município em 15 par-
tes para se aprofundar em todas as suas plurais caracterís-
ticas sociais, culturais e econômicas. É desse modo que os 
andreenses serão ouvidos e pela qual haverá participação 

O chamado Território 3, em Santo André, deve ter 
prioridade na revisão do Marco Regulatório da Polí-
tica Urbana. Cerca de 80 mil pessoas vivem no local. 
Por isso, investimentos foram realizados para aten-
der a essas famílias, mas eles necessitam de mais 
infraestrutura e de mais equipamentos públicos.

UMA REGIÃO QUE SE 
DESENVOLVE COMO 
CIDADE GRANDE
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Cata Preta, Jardim Cipreste, Jardim 
Guarará, Jardim Irene, Jardim Santa 
Cristina, Jardim Vila Rica, Sítio dos 
Vianas, Vila João Ramalho, Vila 
Lutécia, Vila Luzita, Vila Suíça

O bairro
que queremos

Território 3

popular na revisão do Marco Regula-
tório da Política Urbana. E o chamado 
Território 3, por sua vez, deve ter priori-
dade nos próximos anos para o recebi-
mento de investimentos públicos. 

O território engloba as regiões Cata 
Preta, Jardim Cipreste, Jardim Guara-
rá, Jardim Irene, Jardim Santa Cristina, 
Jardim Vila Rica, Sítio dos Vianas, Vila 
João Ramalho, Vila Lutécia, Vila Lu-
zita e Vila Suíça. Ao todo, cerca de 80 
mil pessoas vivem aqui. Essa parte da 
cidade é constituída por bairros popu-
lares, na qual estão presentes núcleos 
habitacionais, loteamentos irregulares 
e, muitas vezes, precários. A alta densi-
dade demográfi ca no território resulta 
em uma carência de infraestrutura e de 
equipamentos públicos. Por mais que 
haja avanços e muitos investimentos 
nesse quesito, nos últimos anos, é evi-

UPA VILA LUZITA

dente que é preciso avançar. Isso deve 
ser um ponto de atenção no novo Marco 
Regulatório. 

“Falta área verde aqui, mas não tem (es-
paço) onde fazer (o investimento)”, opi-
na o motorista Geraldo Brás, 59. Ele mora 
em frente ao novo campo de futebol da 
Sociedade Esportiva Vila João Ramalho, 
inaugurado no início de outubro. Elogia 
o espaço e diz que ele já tem sido usa-
do com alta frequência por quem vive 
no bairro. Brás conta que a sua esposa 
também já foi atendida diversas vezes 
pela UBS (Unidade Básica de Saúde) da 
região. Se por um lado o atendimento é 
bom, ele sugere que a criação de novos 
postos de Saúde na região tenha desta-
que na revisão do Marco Regulatório.

O FUTURO EM 
NOSSAS MÃOS
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Confira alguns equipamentos e serviços públicos da região. Marque seus locais preferidos e comente nas redes 
sociais com #santoandréquequeremos e #santoandré500anos

Todos os cadernos ficarão disponíveis no site www.santoandre500anos.com.br
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Aponte a câmera do seu celular 

e saiba mais informações sobre 

os serviços do município 

de Santo André

Equipamentos 
reformados ou 
novos

Equipamentos 
futuros

Serviços 
Municipais

LEGENDA

A Prefeitura vai divulgar, em breve, datas e locais das audiências e seminários que 
serão realizados para promover a participação e colaboração da população na 
revisão do Marco Regulatório. Vamos juntos construir a cidade que queremos.



Jardim Ciprestes (divisa com São Bernardo)

HABITAÇÃO E SAÚDE SÃO 
TEMAS FUNDAMENTAIS 
PARA A POPULAÇÃO

O Território 3 é uma zona de recuperação urbana e o novo Marco Regulatório irá 
incluir os investimentos necessários nas suas diversas regiões, em eáreas como 
Educação, Saúde, Esportes, Cultura, Segurança Pública, entre outras áreas. A Vila 
Lutécia, assim como a Vila João Ramalho, também contam com um espaço para 
jogar futebol. Trata- se do Campo do Colorado, que foi revitalizado em agosto do 
ano passado e que é utilizado com frequência pelos moradores próximos como 
local de lazer. Contudo, o comerciante Raimundo Fernandes, 71, diz que ainda é 
preciso investir em outras áreas para melhorar a qualidade de vida na região. 

Fernandes afi rma que muitos moradores reclamam do barulho gerado aos fi nais 
de semana por quem mora em comunidade próxima à avenida Maurício Zírlis. 
Mais investimento em habitação poderia oferecer também mais oportunidades 
de moradia na Vila Lutécia. “Se melhorar para a comunidade, fi ca melhor para 
todo mundo”, defende. Ele também opina que um Posto de Saúde ou uma uni-
dade da GCM (Guarda Civil Municipal) poderia ser instalado em terreno atrás do 
campo. “É um pedaço de terra bom”, sugere. 

Também não é possível falar no Território 3 sem citar a Vila Luzita, região que é 
um importante centro comercial e de serviços para a cidade. Foi lá que o vene-
zuelano Candido Gutierre, 26, escolheu, há dois meses, para abrir um ponto de 
venda de marmitex. Ele é MEI (Microempreendedor Individual) e apresenta os 
toques da culinária do seu país logo em frente ao Terminal Vila Luzita. Tenta uma 
nova vida há dois anos no Brasil com a sua esposa e fi lhos. “A gente veio aqui 
investir no comércio”, conta ele, conhecido pelos moradores da região.

Território é uma zona de recuperação urbana e é 
preciso investir em mais qualidade de vida para 
os seus moradores 

Aponte a câmera do seu celular e 
saiba como participar do debate 
sobre o futuro de Santo André

OS NÚMEROS DO 
TERRITÓRIO 3 DE 
SANTO ANDRÉ

TERMINAL DA VILA LUZITA
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