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BOLETIM DA associação dos moradores da vila nova conceição

Prefeitura Regional:
mudança de nome
ou de função?
Antigas Subprefeituras estão dentro do plano de
descentralização do novo governo municipal

CAPA
A nova administração da cidade garante: a mudança de Subprefeituras para
Prefeituras Regionais não é apenas
uma questão de nomenclatura. “O objetivo desta administração é implantar
um novo modelo de gestão, fazendo
com que as Prefeituras Regionais, dentro de suas atribuições previstas por lei,
possam atuar de forma mais dinâmica
junto à população em suas áreas de
atuação e para que o Prefeito Regional tenha maior autonomia em suas
decisões e ações”, informa a Secretaria
Municipal das Prefeituras Regionais
(antiga Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras).
Na prática, como anunciou o Prefeito
João Doria antes mesmo de ser empossado, as Prefeituras Regionais, diferente das Subprefeituras, terão orçamento
próprio e assumirão parte das funções
da Secretaria Municipal de Serviços
e Obras (antiga Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras).
Com essas medidas, o governo espera
ter mais eficiência para lidar com os
serviços urbanos, a zeladoria urbana e
a assistência social.
Além de marcar um novo momento e
estilo de gestão, a mudança do nome
visa também eliminar interpretações
equivocadas sobre o papel destes órgãos. Segundo o Prefeito, “quando era
dito Subprefeito e Subprefeitura, isso
também poderia ser traduzido como
subpovo, subbairro e suborçamento”.

Em janeiro, na posse dos Prefeitos
Regionais (veja o perfil do novo Prefeito
da Vila Mariana no quadro ao lado), o
Secretário de Governo, Júlio Semeghini,
disse que, em breve, seria anunciado em
detalhes o novo modelo descentralizador que vai “empoderar as Prefeituras
regionais”. “O Prefeito Regional é quem
vai estar lá na ponta, em todo canto da
cidade, conversando com a população,
vendo os problemas e se as políticas
transversais e os programas regionais
estão sendo implementados.”

tuais conflitos sobre a quem caberia a
responsabilidade da gestão e execução
dos serviços nessas áreas divididas.
Sendo assim, a Prefeitura Regional da
Vila Mariana é responsável pela gestão
dos Distritos da Vila Mariana, da Saúde e de Moema. E o Subdistrito/bairro
da Vila Nova Conceição está inserido
no Distrito de Moema.

Imagem ilustrativa do
projeto de requalificação da
Avenida Santo Amaro

Bairro, Distrito e
Prefeitura Regional
São Paulo tem hoje 32 Prefeituras Regionais, criadas a partir de 2002 para serem o canal mais próximo e direto entre
a administração pública e a população.
Cada Prefeitura Regional é administrada por um Prefeito Regional indicado
pelo Prefeito da cidade e responsável
por gerenciar e controlar os assuntos
municipais localmente. Sua função é
administrativa, como um governo local.
As Prefeituras Regionais atendem a
diferentes Distritos, divisão territorial
sem estrutura administrativa. No total,
são 96 Distritos na capital, criados com
o intuito de que um mesmo bairro,
também conhecido como Subdistrito,
não fique dividido entre duas Administrações Regionais, como eram conhecidas anteriormente as Prefeituras
Regionais. Dessa forma, evita-se even-

Fachada da Prefeitura Regional da Vila Mariana
na Rua José de Magalhães (Vila Clementino)

Conheça o novo
Prefeito Regional
A Prefeitura Regional da Vila
Mariana, que atende o bairro da
Vila Nova Conceição, está sob
nova direção desde o início do
ano. Quem comanda a unidade
é o jornalista piauiense Benedito
Mascarenhas Louzeiro ou Benê,
como é conhecido.
Em 1985, Benê chegou à cidade
e, pouco depois, passou a trabalhar na Universidade Federal
de São Paulo, onde permaneceu
por quase dez anos. Em 1997,
entrou na representação do
Ministério da Educação em São
Paulo, como assessor especial
no atendimento, orientação e
acompanhamento da execução
do Programa Bolsa Escola nos
municípios do estado. Em 2004,
trabalhou como assessor parlamentar na Secretaria Estadual de
Educação e, em 2016, assumiu
a Coordenação de Relações Institucionais deste órgão. Membro
ativo no PSDB, é vice-presidente
do diretório municipal do partido desde o ano passado.
A AMVNC já tem reunião marcada com o novo Prefeito Regional
para seguir estreitando relacionamento com esse órgão fundamental para a manutenção do bem-estar dos moradores do bairro.

de olho

Obras na Santo
Amaro ainda sem
data para começar
Entenda a Operação
Urbana Faria Lima
O projeto de Requalificação da Avenida Santo Amaro ainda deve demorar
para ser finalizado. Enquanto as 97
ações de desapropriação necessárias
para as melhorias nesse importante
corredor avançam, as obras aguardam
decisão judicial para serem iniciadas.
Segundo a SPObras, empresa da
Prefeitura vinculada à Secretaria
Municipal de Serviços e Obras, as
ações já foram ajuizadas e 90% está
em fase de elaboração de laudo prévio
e complementação (etapa em que o
Poder Público deposita e complementa
o valor da avaliação do imóvel para
adquirir sua posse) e 10%, em fase
final do processo, com possibilidade
próxima de imissão na posse. “Sobre
o início das obras, informamos que o
contrato para o desenvolvimento do
projeto executivo e de execução das
obras, firmado em 19/05/2016, está
atualmente suspenso devido à impetração de mandado de segurança por

uma das empresas que participou da
licitação.”
Desenvolvido de uma parceria entre
SPUrbanismo (órgão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano),
SPTrans e SPObras, o projeto abrange
um trecho de aproximadamente três
quilômetros entre as avenidas Juscelino
Kubitschek e dos Bandeirantes. A obra
orçada em aproximadamente R$58,7
milhões prevê, entre outras coisas,
reforma dos corredores de ônibus,
ampliação de calçadas, nova pavimentação de vias e espaços públicos,
enterramento da fiação aérea, melhoria
da drenagem urbana, novo sistema de
iluminação, modernização dos semáforos, implantação de mobiliário urbano,
paisagismo e ajardinamento.
“O projeto requalifica urbanisticamente
um importante corredor urbano, degradado há muitos anos”, declarou em nota
a SPUrbanismo, autora do projeto.

Com um alcance de 650 hectares,
a Operação Urbana Consorciada
Faria Lima (Lei 11.732/1995) tem
por objetivo reorganizar os fluxos
de tráfego particular e coletivo ao
implantar o prolongamento da
avenida Faria Lima interligando-a
às avenidas Pedroso de Moraes e
Hélio Pelegrino até alcançar a avenida República do Líbano, além
de construir terminal multimodal
junto a estações da CPTM e Metrô. Também são metas importantes da Operação promover a
reurbanização do Largo da Batata
e urbanizar as favelas em seu perímetro ou entorno imediato. O
Orçamento deste ano prevê R$
359 milhões para requalificação
de bairros e centralidades nessa
Operação Urbana.
Fonte: SP Urbanismo

FIQUE POR DENTRO
IBIRAPUERA
carnaval 2017

De olho na folia

Cruzamento das ruas Balthazar da
Veiga e Lourenço de Almeida

trânsito

“Traffic calming” é prioridade para 2017
Foi aprovada em dezembro na Câmara
dos Vereadores de São Paulo uma
emenda ao orçamento de 2017 do
município, destinando uma verba de
R$30 mil para a realização de “estudos
de acalmamento de tráfego, padronização e qualificação de calçadas e
rotatórias, implantação de lombofaixa
e nova sinalização horizontal e vertical
na Vila Nova Conceição”.
A ação, de autoria do vereador Police
Neto, vem ao encontro dos anseios dos
moradores do bairro. Estão sempre em
pauta entre os membros da Associação
questões como o grande fluxo de veículos que há alguns anos usam a Vila Nova
Conceição como área de transposição,
ruas estreitas com carros estacionados
dos dois lados, falta de rotatórias e sinalização precária ou ausente.
“Quando há recapeamento das ruas as
rotatórias são retiradas e não são refei-

tas. Isso é muito grave! No ano passado, houve um acidente envolvendo seis carros”, conta Ettore Spata,
membro do Conselho Deliberativo
da AMVNC e morador do bairro há
mais de 30 anos.
Em 2017, a Associação concentrará
esforços para que o projeto de traffic calming, que desde 2011 tenta tirar do papel, seja atualizado e colocado em prática. O documento traz
uma análise minuciosa do trânsito
no bairro e propõe um conjunto de
medidas de planejamento urbano e
de tráfego que visam à redução da
velocidade de veículos motorizados
e, assim, oferecem mais segurança
aos pedestres e ciclistas. “Queremos
que esse projeto faça parte do Plano
de Bairro da Vila Nova Conceição”,
diz Fábio Mortari, presidente da
AMVNC. “Essa será nossa maior
bandeira de 2017.”

Mutirão do bem

Quase 500 blocos devem desfilar pelas ruas da cidade durante
o período que vai de 17 de fevereiro a 5 de março. A informação é da Secretaria Municipal
de Cultura, organizadora do
Carnaval de Rua de São Paulo,
que recebeu o cadastramento de
495 blocos para a folia de 2017,
60% a mais que no ano passado.
Os blocos inscritos recebem
apoio da Prefeitura, como infraestrutura de segurança, isenção
de taxas, agentes de trânsito,
ambulâncias e banheiros químicos. A CET e as Prefeituras
Regionais planejam os percursos e os horários dos desfiles.
Informe-se para encarar a folia
ou manter-se fora dela.
http://carnavalderua.prefeitura.
sp.gov.br/

Mais de 400 pessoas se reuniram
para limpar o parque

No dia 25 de janeiro, mais de 400 pessoas levantaram cedo para doar seu tempo
a uma causa coletiva. Para celebrar o aniversário de São Paulo, a ONG Parque
Ibirapuera Conservação (PIC) convocou cidadãos a participarem de um mutirão de limpeza, pintura e plantio no parque. A ação teve início com a limpeza
das pichações no muro do chamado “parque dos cachorros” e seguiu com uma
grande caminhada de voluntários munidos de luvas, sacos e muita disposição
para recolher quilos de lixo deixados no parque. Para saber mais sobre
o evento e o trabalho do PIC, visite o site http://parqueibirapuera.org/

doaçÃO

Sinal de alerta nos
bancos de sangue
Carnaval 2017: 60% mais blocos
que no ano passado

Espaços públicos

Conectados na praça
Quem circula pela Praça Jacinto Moreira Cabral já deve ter notado
que há sinal gratuito de Internet por lá. A facilidade é oferecida pelo
Compasso Instituto Médico, que há sete anos atua no local. Para poder
usar o wi-fi gratuitamente, basta indicar e-mail e data de nascimento
no primeiro acesso. “Nossa ideia é que os moradores conheçam nossa
clínica e o que oferecemos”, diz Mara Medina, da administração do
Instituto, parceiro da Associação no cartão fidelidade (5% de desconto
para nossos associados)

Enquanto a maior parte da população
comemora o período de festas, férias
e carnaval, essa é uma época crítica
para os hemocentros. De um lado,
um maior número de acidentes e
traumas que necessitam de transfusão
de sangue. Do outro, menos coletas,
já que muitos doadores não atendem
aos requisitos básicos para doar,
como estar alimentado, descansado,
não ter ingerido bebida alcoólica nas
últimas 12 horas e não fazer parte de
grupos de risco para doenças transmitidas pelo sangue, como hepatites
B e C, HIV e sífilis, entre outras. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde,
os estoques caem em média 30%
nesse período. Ajude a salvar vidas.
Doe sangue!

Mitos e verdades sobre a doação de sangue:
Falso

Verdadeiro

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Quem doa sangue uma vez
tem que continuar doando
pelo resto da vida
A doação “engrossa” o sangue, entupindo as veias
A doação faz o sangue
“afinar”, “virar água”, provocando anemia
Doar sangue engorda
Doar sangue emagrece
Doar sangue vicia
Mulheres menstruadas não
podem doar sangue
Os doadores correm risco
de contaminação

•
•

•

•

Doar sangue não enfraquece o
organismo
Não existem riscos de se contrair doenças durante a doação
Sempre que o sangue coletado
apresentar problema, o doador
é convidado a comparecer ao
hemocentro para refazer os
exames
Após o parto a mulher pode
voltar a doar depois 3 meses
de o parto for normal e 6 meses se for cesárea
Durante a gravidez a mulher
não pode doar
Fonte: Fundação Pró-Sangue

cartão fidelidade

A vila é bella!
Salão snELLA oferece serviços
de qualidade a preços acessíveis
Há dois anos, a administradora Rosanna Provenza Ristori decidiu
que era hora de deixar seu emprego em uma multinacional para
empreender. Pesquisou o mercado e decidiu investir no segmento de
beleza. Assim nascia o salão snELLA, na rua Diogo Jacome. “Oferecemos serviços de qualidade a um preço acessível, no coração da Vila
Nova”, diz Rosanna, que era moradora do bairro antes de se casar. “O
bom daqui é poder fazer tudo a pé.”

snELLA studio di bellezza
R. Diogo Jacome, 447, tel. 3842-7309

Anote aí:

Entre os destaques do salão estão cadeiras de massagem para quem
está fazendo as mãos ou os pés, uma ampla sala de podologia, tratamentos especiais para as unhas, massagens terapêuticas e a decoração com cores vibrantes (Rosanna também é formada em Moda). O
snELLA oferece ainda uma facilidade na hora de agendar os serviços:
você pode escolher tratamento, profissional, dia e hora por meio do
aplicativo ou do site Vaniday.

Em abril, será realizada a Assembleia Geral Ordinária para eleger os associados que integrarão o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da Associação pelos próximos dois anos.
Na ocasião, também será escolhida a nova diretoria da AMVNC. Quer saber mais? Entre em
contato com a Associação e participe. É a sua oportunidade de atuar ativamente para melhorar
(e preservar!) o nosso bairro.
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