
Os bairros da Zona Norte – Pery, 
Lauzane, Morro Doce, Imirim, Perus, 
Jaçanã e Vila Brasilândia – possuem 
um representante na Câmara 
Municipal que luta por melhorias 
para a região. Veja algumas ações:

LUTA PELA SAÚDE
Uma emenda do vereador Toninho 
Vespoli possibilitou uma reforma 
na estrutura do edifício da UBS/
AMA Perus. Toninho, ao lado de 
moradores, conversou com o 
secretário de saúde para que fosse 
construído um prédio, no mesmo 
terreno da UBS/AMA Perus, para 
abrigar o Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) Adulto.

ESCADÃO NO PERY
Os moradores do Jardim Pery 
lutaram por mais de 5 anos para 
que um escadão, que liga duas 
ruas do bairro, fosse construído 
para melhorar o acesso dos 
moradores ao local. Em 2019 uma 
emenda do vereador Toninho 
Vespoli foi liberada e a obra 
finalmente foi feita.

Zona Norte

NA LUTA PELA 
ZONA NORTE
DENTRO DA
CÂMARA 

Graças a luta de 
Toninho dentro da 
Câmara, o escadão 
do Peri saiu do papel
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tocomtoninho.com.br

Vem pro Zap 
do Toninho 
94154.2571



RESPEITO A  
NOSSA HISTÓRIA
Luta para que a Rua Ruiva, na 
Vila Brasilândia, se chame Rua 
Manaunde. Uma homenagem  
à Julita Lima da Silva, Mãe 
Manaunde, que iniciou o terreiro 
no local em 1962. Desde 2014, 
o terreiro de Santa Bárbara é 
considerado patrimônio imaterial  
do estado de São Paulo. Hoje, 
a mãe-de-santo Pulqueria 
Albuquerque é herdeira do centro.

NA DEFESA DA CULTURA
Reunião na Prefeitura Regional 
Jaçanã/Tremembé na defesa  
da regularização da Casa de  
Cultura de Hip-Hop do Jaçanã.  
Um telecentro abandonado há  
mais de seis anos que alguns 
coletivos de cultura da região 
vêm fazendo um trabalho cultural 
e social com a comunidade: 
biblioteca, aula de capoeira, aula de 
futebol, música entre outras coisas.

Morador da Zona Leste, militante da 
Pastoral de Fé e Compromisso Social 
na juventude. Toninho Vespoli atuou 
nos movimentos sociais das regiões 
de Sapopemba e Vila Prudente, já foi 
categoria “O” no estado, professor de 
matemática da rede municipal e se 
tornou, em 2012, o primeiro vereador 
eleito pelo PSOL no município de
São Paulo. Toninho Vespoli defende 
que a prefeitura decentralize seu 
orçamento e coloque as demandas e 
necessidades da periferia no centro do 
debate político. “Acredito e defendo 
que a política não pode mais ser o 
espaço dos poderosos representarem 
a si mesmos, mas o espaço do povo 
representar o povo” afirma.

Quem é Toninho?

50650VEREADOR 
TONINHO 
VESPOLI

tocomtoninho.com.br
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