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ANIVERSÁRIO AMVNC
Passeio cultural pelo
bairro e jazz na Praça
Cidade de Milão

IBIRAPUERA
Gestão privada do
parque deve ter
início em agosto

BOLETIM DA associação dos moradores da vila nova conceição

O que
pode mudar
no bairro?
Seis profissionais comentam
as modificações propostas
na Lei de Zoneamento

CAPA

DE OLHO

O que pode mudar na
Vila Nova Conceição?

Socorro!
Qual o caminho
pra resolver isso?

Como as modificações
na Lei de Zoneamento
podem impactar o bairro
Na última edição do Boletim, falamos
sobre as mudanças propostas na Lei
de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo, conhecida como Lei de Zoneamento. Desde então, algumas reuniões
foram feitas na cidade para discutir a
validade dessas alterações. A revisão
também está sendo debatida no site de
consulta popular da Prefeitura: https://
bit.ly/2CIvRRS. Para saber mais, o Boletim fez a representantes de diferentes
instituições e segmentos a pergunta:
“Como as mudanças propostas na
Lei de Zoneamento podem impactar
o bairro da Vila Nova Conceição e a
cidade como um todo?”. Confira.

“A Vila Nova Conceição guarda
interessante diversificação de uso e
ocupação. A Lei de Zoneamento indica
que nesta região há 5 zonas, a saber,
ZER-1 (exclusivamente residencial),
ZCOR-1 e 2 (corredores 1 e 2), ZEU
(eixo de estruturação urbana), ZM
(mista) e ZC (centralidade), além de
estar, parcialmente, em área envoltória
do tombamento do Parque Ibirapuera.
Destaco o artigo que dispõe sobre a
liberação de gabarito para edificações
em ZM e ZC. Mas vale dizer que o fato
de liberar o gabarito não implica em
repercussão direta no adensamento
da região pois o Coeficiente de Aproveitamento e a Taxa de Ocupação não
foram alterados.
Marcelo Manhães

presidente da Comissão
de Direito Urbanístico
da OAB-SP

“As alterações propostas vão impactar
o desenvolvimento da cidade em
diversas frentes, como habitação,
transporte, áreas verdes e demais
serviços urbanos. Mas, se você sair
pelas ruas e perguntar o que é a Lei
de Zoneamento, a probabilidade é que
a maioria das pessoas não saiba. E
quando a gente não sabe e não participa, nossos representantes legislam
como bem entendem. A revisão da
Lei de Zoneamento tem a ver com a
relação da cidade com o mercado
imobiliário. A participação de todas e
todos é fundamental.”
Karolina Bergamo

“A Vila Nova Conceição contém,
pela legislação vigente, zoneamentos
variados. O bairro não sofrerá impacto,
já que a proposta em discussão não
alterará as zonas de uso, mantendo
todas as Zonas Estritamente Residenciais já existentes. As zonas mistas e
de centralidade, onde será admitida a
flexibilização do gabarito, correspondem a apenas ¼ da região, que tem
mais de 1 milhão de m².”
Heloisa Proença

Secretária Municipal de Urbanismo e
Licenciamento

mobilizadora da Minha
Sampa

“O que parece interessante na
proposta é o retrofit, que permite a
aprovação de mudanças independente da legislação vigente. Podem ser
incorporadas piscinas, espaços gourmet, varanda, sempre de acordo com
o bom senso. Isso é legal. Não gostaria
que a zona mista passasse de 8 para
16 pavimentos. Alegam que, adensando mais, o imóvel fica mais barato para
o consumidor. Mas perdemos sol. Isso
agride. Temos que ter prédios baixos
no bairro!”
Ana Cristina Catan
corretora de imóveis e
moradora associada

“A proposta de revisão altera uma
das principais diretrizes da Lei que
é preservar o miolo de bairro. Com
as mudanças, deixa-se de induzir a
transformação das áreas próximas
ao transporte público e aumenta-se a
construção no miolo dos bairros. Isso
gera mais deslocamento, poluição e
congestionamento. Com a redução do
valor da outorga onerosa, seriam cerca
de R$ 2 bilhões que a Prefeitura estaria
deixando de cobrar do mercado imobiliário. Ou seja, em um momento em que
o mercado imobiliário está retomando
crescimento, a Prefeitura está abrindo
mão de recursos.”
Fernando Túlio Franco
presidente do Instituto
dos Arquitetos do
Brasil - SP

“Onde pode ter alteração? Nas Zonas de Centralidade, os gabaritos definidos foram de
48 metros e nas Zonas Mistas de 28 metros. Na proposta do executivo, há a possibilidade desses gabaritos serem superados se o empreendimento apresentar elementos
qualificadores. O objetivo é trazer um ganho de qualidade de espaço público.
O bairro já tem uma ocupação de prédios residenciais muito acima do
definido na legislação. Assim, não haveria impacto negativo nenhum.”
Eduardo Della Manna

coordenador executivo de Legislação Urbana do Secovi-SP

Infelizmente, no dia-a-dia, nos deparamos com uma série de incomodidades
que muitas vezes poderiam ser evitadas
com a atenção dos cidadãos e a eficiência dos órgãos públicos. Às vezes,
congelamos diante de uma emergência.
Veja o que fazer em algumas situações.

Veículo
abandonado
Tem carro criando raízes em sua rua?
Denuncie o abandono à Associação,
indicando dados do veículo e o local
onde está parado. A denúnica será encaminhada à Prefeitura Regional que,
confirmando o abandono, deixará
uma notificação no automóvel. Após
cinco dias úteis, se ninguém se manifestar, o veículo será encaminhado
ao pátio da Prefeitura Regional. Mas,
para que seja removido, antes será
verificado se tem relação com crime,
sinistro ou furto ou, ainda, se possui
alguma pendência judicial.

Barulho
O Programa de Silêncio Urbano
(PSIU) da Prefeitura fiscaliza ruídos de
estabelecimentos comerciais, empresariais e de serviços; veículo com som
alto; espaços religiosos; e demolições.
A denúncia pode ser feita pelo telefone
156. Por lei, o PSIU não fiscaliza ruídos
de residências, obras, food trucks e
barracas de alimentos em áreas públicas
- que podem ser caracterizados como
“perturbação do sossego” e devem ser
denunciados à Polícia Militar (190).

Vias de trânsito
Questões referentes ao viário, como
faixa de pedestre, semáforo e placas
de trânsito são de competência da
CET (1188). Já tapar buracos é responsabilidade das Prefeituras Regionais. Se tiver alguma solicitação nesse
sentido, fale com a Associação, que
faremos essa ponte.

Emergências
Postes e fios
Fio solto na rua? Poste inclinado? Falta
de energia? A responsabilidade pela
rede elétrica na cidade de São Paulo
é da concessionária AES Eletropaulo 
(0800-7272196). Mande as informações
para a Associação que entraremos em
contato com eles.

Algumas situações merecem atenção
especial. Incêndios, resgates e captura
de animais são assuntos do Corpo de
Bombeiros (193). Roubos são assunto
de polícia (190). Em caso de emergência médica, é possível acessar o
SAMU (192).
Fonte:
Prefeitura Regional da Vila Mariana

FIQUE POR DENTRO

Caminhada no bairro
e jazz ao pôr-do-sol

3

junho

16 horas

Está chegando a hora de comemorar mais um aniversário da Associação. No dia
3 de junho, vamos nos reunir às 16h na Praça Cidade de Milão para um passeio
a pé pelas ruas do bairro, explorando pontos de interesse artístico. No percurso,
haverá também uma visita à escola Martim Francisco, tombada pelo Conpresp.
De volta à Praça Cidade de Milão, os participantes serão presenteados com um
concerto de MPB e Jazz com o músico Jairo Carneiro. Haverá ainda distribuição de kit e sorteio de brindes como livros e jantares em restaurantes do bairro.
Para comemorar com a gente, inscreva-se através do telefone 3842-1985 ou pelo
e-mail info@vilanova.org.br. Nos vemos por lá!

PARQUE

DE OLHO

Ibirapuera
pode ter nova
gestão já
no segundo
semestre

Novas rotatórias no bairro
Há anos os moradores da Vila Nova
Conceição pedem mais segurança
nas vias do bairro. Por isso, está entre
as prioridades da Associação “dotar
o bairro de um programa eficaz de
Traffic Calming, com implantação de
elementos de engenharia de trânsito
necessários para a redução de velocidade e humanização do convívio
automóveis-pedestres”.

No dia 12 de maio, foi publicado no
diário oficial o edital de licitação que,
além do Ibirapuera, inclui os parques
Jacintho Alberto, Eucaliptos, Tenente
Brigadeiro Faria Lima, Lajeado e Jardim
Felicidade. Após consulta pública, foi
retirado do texto original o Viveiro
Manequinho Lopes, que ficará fora
da concessão, assim como o MAM, a
Fundação Bienal, o Museu Afro Brasil,
Pavilhão Japonês e a UMA-PAZ.
“Foram quase 400 contribuições provenientes das audiências e de e-mails.
Elas foram analisadas internamente e as

mais pertinenetes foram incorporadas”,
explicou Denise Tiemi, coordenadora
de desestatização da Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias.

Thobias Furtado, da organização Parque Ibirapuera Conservação, destacou
a motivação do governo municipal
como um dos problemas. “A Prefeitura
quer eliminar custos e não parece preocupada em fazer do parque um lugar
melhor. O plano diretor não pode ser
passado para terceiros”, diz. “Tenho
certeza de que não estamos indo para o
lado certo.”

O principal pedido do Conselho Gestor
do Parque Ibirapuera, no entanto, não
foi atendido. “Solicitamos que o Plano
Diretor do Parque fosse elaborado pela
Prefeitura, por meio da Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente, antes da publicação do Edital, para que as diretrizes
fossem estabelecidas previamente”, disse
a urbanista Claudia Cahali, conselheira
do Ibirapuera. “Isso não aconteceu.”

O vencedor será conhecido no dia 12 de
julho e os parques passarão à administração privada no mês de agosto.

construídas na Baltazar da Veiga com
Lourenço de Almeida, na Baltazar da
Veiga com Escobar Ortiz, na Filadelfo
Azevedo com Lourenço de Almeida e
na João Lourenço com Jaques Felix. O
processo parece simples, mas não é.
“No ano passado, discutimos a implantação dessas rotatórias. A Associação
formalizou o pedido, levamos a proposta
à CET, e então apresentei a emenda
para o Orçamento de 2018”, explica o
vereador José Police Neto (PSD). “Após a
aprovação, em dezembro de 2017, a Prefeitura Regional da Vila Mariana iniciou

É neste contexto que se insere a batalha
pela implantação ou melhoria de rotatórias em importantes cruzamentos do
bairro. E quatro estão prestes a serem

Rua João Lourenço

Rua Prof. Filadelfo Azevedo

o processo burocrático para a execução
da obra, que inclui estudos de adequação e o pedido para liberar o recurso
na Secretaria da Fazenda, com acompanhamento da Casa Civil. Feito isso, a
Prefeitura Regional realiza o processo
licitatório para contratar a empresa que
vai executar a obra. Estamos nessa fase.
A obra está prestes a começar.”
Além da verba proveniente da emenda,
as obras serão financiadas por moradores e comerciantes. Quem tiver interesse em ajudar deve entrar em contato
com a Associação.
Rotatórias
existentes
Rotatórias a
serem construídas

Rua Bueno Brandão
Rua Antonio Afonso

Rua Domingos Fernandes

Rua Brás Cardoso

Rua Baltazar da Veiga

Rua Domingos Leme
Rua Escobar Ortiz

Rua Lourenço de Almeida

Rua Jacques Félix
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Estabelecimentos irregulares no bairro
Para manter as características do nosso
bairro e zelar pela qualidade de vida na
região, é importante que todos trabalhem juntos, identificando problemas
e trazendo soluções. Estabelecimentos
em áreas residenciais ou que apresentam irregularidades - como funciona-

mento em horários não permitidos e
ocupação de calçadas - devem ser denunciados. Se souber ou desconfiar que
algum estabelecimento esteja irregular,
envie as seguintes informações para a
Associação pelo email info@vilanova.
org.br: fotos, endereço completo, CNPJ

(se for possível), o que funciona no
local (às vezes basta perguntar ou fazer
uma busca na Internet), horário de funcionamento e outros dados que possam
contribuir para que a fiscalização oficial
seja feita no local. Vamos cuidar do
nosso bairro!

Imagem meramente ilustrativa

VENDIDA

ALUGA
ALUGADA

Angloamericana.com.br (11) 3887-4555

Calçadas em dia

Av. República do Líbano, nº 1190

Calçada na Rua Bueno Brandão

Todos sabem que a manutenção das calçadas é obrigação dos proprietários dos
imóveis. Mas será que todos sabem como as calçadas devem ser? Quais regras
devem seguir? O que fazer em caso de árvores, degraus, esquinas? Para saber se a
sua calçada está de acordo com a legislação, consulte o site da Prefeitura (procure
por “calçadas” no campo de busca) ou entre em contato com a Prefeitura Regional
da Vila Mariana. Além de estar em dia com essa obrigação de cidadão, você evita
multas e dor de cabeça.

cartão fidelidade

Anglo Americana

Já são mais de 40
estabelecimentos
parceiros do nosso
Cartão Fidelidade.
Para conhecer a lista
completa de locais e os
benefícios oferecidos a
todos os associados da
AMVNC, acesse nosso
site (vilanova.org.br).
Em junho serão distribuídos
os novos cartões.

Anote aí:

Uma empresa gerida por moradores e
trabalhando para moradores. É assim
que a Anglo Americana se define.
Atuando no mercado imobiliário
desde 1941, é familiar e seus fundadores e sócios vivem no bairro há anos.
“Nossa avó e fundadora da empresa, Carmem Makansi, mora desde
a década de 50 na João Lourenço,
onde criou seus filhos, entre eles
Amir, nosso pai e diretor da empresa.
Estudamos no Lourenço Castanho,
crescemos nas praças do bairro e no
Parque Ibirapuera”, explicam os irmãos e sócios Guilherme e Fernando
Makansi. “Vemos o bairro de forma
muito simbiótica com a nossa vida, é
onde passamos a maior parte do tempo, encontramos amigos e clientes.”
Avenida República do Líbano, 1190
Tel. 11 3887-4555.
Três mensalidades gratuitas de taxa de
administração para novos contratos de
aluguel na Vila Nova Conceição.

As reuniões da associação acontecem na primeira segunda-feira
de cada mês, às 19h, na sede (Rua
Afonso Brás, 275, conj 03). Venha
participar e ajude a melhorar
nosso bairro!

Farabbud

Há 15 anos em Moema, o restaurante
árabe Farabbud decidiu atender aos
incansáveis pedidos dos moradores da
Vila Nova Conceição e abriu suas portas também no nosso bairro. “Fomos
abraçados pelo Bairro com delicadeza
e respeito. Esperamos poder retribuir
permanecendo e prestando bons serviços”, diz Cláudia Belintani Abbud, proprietária. Entre os destaques da nova
casa, pratos exclusivos desta unidade
- como Arroz de Frango com Açafrão
e Bacalhau Confitado no Azeite de
Oliva - e uma carta de drinques com
receitas saídas diretamente do menu do
restaurante Saj, também da família.
Rua Diogo Jacome, 360
Tel. 11 3044-4358
10% de desconto

Participe da produção do próximo boletim! Envie
sua sugestão ou seja nosso repórter investigativo. Se
você passou na rua e identificou alguma novidade,
boas iniciativas ou irregularidades, entre em contato. Envie um e-mail para info@vilanova.org.br e
traga sua notícia!

Conheça os membros da AMVNC em nosso site: vilanova.org.br/corpo-diretivo
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