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Apresentação 

• Estes são os resultados do diagnóstico sobre o estado 
e o uso das praças públicas na Subprefeitura de 
Pinheiros. 

 

• Objetivo: pensar em mecanismos para garantir a 
manutenção permanente das praças de Pinheiros, e 
desenvolver, adicionalmente, uma cultura de 
convivência social nesses espaços públicos. 

 

• Propomos um trabalho conjunto entre os órgãos 
públicos e a sociedade civil. 

 



“Promover atividades nos espaços 
públicos e verdes do bairro, de modo a 
mobilizar mais moradores do entorno 

das praças e criar assim uma rede entre 
vizinhos, empresas e instituições que 
zelem por esses espaços públicos e 

ajudem a revitalizá-los, sempre 
articulando também com o poder 
público.” (Movimento Boa Praça) 

Piquenique do Movimento Boa Praça, Praça François Belanger, 25/08/2012 



Justificativa 

• O Sistema de Áreas Verdes do Município é constituído de 
espaços significativos ajardinados e arborizados necessários à 
manutenção da qualidade ambiental urbana, e um de seus 
objetivos é a preservação, proteção, recuperação e 
ampliação desses espaços. 

• São diretrizes relativas à política de Áreas Verdes:  a criação de 
instrumentos legais destinados a estimular parcerias entre os 
setores público e privado para implantação e manutenção de 
áreas verdes e espaços ajardinados ou arborizados, assim 
como o disciplinamento do uso, nas praças e nos parques 
municipais, compatibilizando-os ao caráter essencial desses 
espaços. 

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2002 determina: 



Justificativa 

• Se a região de Pinheiros conta com uma das maiores 
áreas verdes e de lazer em São Paulo, o que se 
observa são praças e canteiros abandonados, mal 
cuidados, sujos e principalmente mal ou 
subutilizados.  

 

• Essas áreas poderiam ser muito melhor aproveitadas 
pelos moradores se não contassem com tantos 
problemas estruturais como acúmulo de lixo, falta 
de iluminação, falta de equipamentos de lazer e 
problemas de segurança, entre outros.  



Praças e parques públicos são espaços 
democráticos de lazer, que deveriam 
oferecer a todos a possibilidade de 
desfrutar momentos de distração e 
entretenimento. A sociedade precisa de 
lugares que permitam a convivência, o 
lazer coletivo e a criação de laços entre 
pessoas e de respeito ao bem comum. A 
aproximação entre os integrantes das 
comunidades – e, portanto, o 
empoderamento dos mesmos frente a 
um governo representativo 
paradoxalmente marcado por exclusão e 
falta de identificação – é um dos 
maiores benefícios que as praças podem 
oferecer. É responsabilidade do governo 
construir e gerenciar esses espaços, mas 
a ninguém mais cabe – senão à 
população que utiliza – conservá-los e 
respeitá-los. (Atitude Brasil) 

Praça Dep.Maria da Conceição da 
Costa Neves, Itaim Bibi 



Quanto mais cuidada a praça, 
mais pessoas a frequentam 

Uma praça limpa, cuidada, 
revitalizada, e atendendo aos 
usos do entorno, garante a 
ocupação permanente por parte 
da população. 

Uma praça suja e abandonada 
afasta as pessoas, culminando 
em um círculo vicioso de 
degradação daquele espaço 
público. 

Praça Barão Pinto de Lima Praça João Duran Alonso 



As Áreas Verdes  
na Subprefeitura de Pinheiros 

Fonte: Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, 2008 e Secretaria Municipal de 
Planejamento – Sempla/Dipro, 2008. 

Tabela 1 – Total de Áreas Verdes na Subprefeitura de Pinheiros 

 Áreas Verdes 
 Área total  

(m²) 

 Áreas  
verdes  

(m²) 

Áreas  
Verdes 

% 

 Alto de Pinheiros 7.700.000 977.236 12,69 

 Pinheiros  9.900.000 170.034 1,72 

 Jardim Paulista  6.100.000 124.680 2,04 

 Itaim Bibi 8.000.000 318.924 3,99 

 Subprefeitura de Pinheiros  31.700.000 1.590.874 5,02 



Distribuição das Áreas Verdes  
na Subprefeitura de Pinheiros 

Fontes: Subprefeitura de Pinheiros (Coordenadoria de Projetos e Obras ) e Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo 

Tabela 2 – Áreas Verdes (em m2) na região da Subprefeitura de 
Pinheiros, por tipo 

Áreas Verdes Praças Canteiros Outros Parques Total 

Alto de Pinheiros 268.620 71.631 732.000 977.236 

Pinheiros  107.147 9.209 39.678 14.000 170.034 

Jardim Paulista  19.110 15.171 41.799 48.600 124.680 

Itaim Bibi 70.275 51.480 63.169 134.000 318.924 

Total  465.152 147.491 144.646 928.600 1.590.874 



Parques Públicos na região da 
Subprefeitura de Pinheiros 

* O Parque Villa-Lobos é Estadual. 
Fontes: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo. 

Tabela 3 – Parques Públicos na região da Subprefeitura de Pinheiros 

Parques  Distrito Área (m²) 

Do Povo (Mário Pimenta de Camargo)  Itaim Bibi 134.000 

Trianon (Tenente Siqueira Campos) J. Paulista 48.600 

Victor Civita  Pinheiros 14.000 

Villa-Lobos*  Alto de Pinheiros 732.000 

Área Total   928.600 

Do total de áreas verdes da região, 58% são parques públicos, 
três municipais e um estadual. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/upload/pinheiros/parques.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/parquevillalobos/o-parque-hoje/
http://www.ambiente.sp.gov.br/parquevillalobos/o-parque-hoje/


Praças na Subprefeitura de Pinheiros 

Fontes: Subprefeitura de Pinheiros (Coordenadoria de Projetos e Obras) e IBGE (Censos 
demográficos, 2010). 

Tabela 4 – Praças na região da Subprefeitura de Pinheiros 

Praças Número Área (m2) População Hab/praça 

Alto de Pinheiros 50 268.620 43.117 862 

Pinheiros 50 107.147 92.570 1.851 

Jardim Paulista 18 19.110 88.692 4.927 

Itaim Bibi 31 70.275 65.364 2.109 

TOTAL 149 465.152 289.743 1.945 

O escopo deste trabalho são as praças, quase 30% das áreas verdes.  



Diferença entre praças e parques 

Parques 

• Sob a responsabilidade da 
Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente 

• Administrados por um 
Conselho Gestor 

• Cercados por grades 
• Horários de funcionamento 

definidos 
• Segurança realizada por 

guardas terceirizados 
• Dotados de banheiros, 

bebedouros e torneiras 

Praças 

• Sob a responsabilidade das 
Subprefeituras 

• Mantidas pelas 
Subprefeituras 

• Sem nenhum fechamento 

• Sempre abertas, de acesso 
irrestrito 

• Segurança pública 

• Não há sistema de água 
para torneiras, bebedouros 
ou banheiros 



Praças em Pinheiros 

• As praças estão desigualmente distribuídas no território, pois 
as 50 praças do Alto de Pinheiros somam 57% da área da 
região, enquanto as 18 praças do Jardim Paulista chegam a 
apenas 4% da área de praças do distrito.  

 

• A Organização Mundial de Saúde recomenda 8 m2 de áreas 
verdes por habitante. 

 

• Apesar de ser uma das mais arborizadas de São Paulo, a região 
de Pinheiros conta com apenas 5,6 m2 por habitante. Destes, 
465.152 m2 são ocupados por praças, representando 29% das 
áreas verdes da Subprefeitura de Pinheiros.  

 



Manutenção e limpeza das praças 

 

•Recursos das Subprefeituras 

 

•Programa “Zeladores de Praças” 

 

• Termos de Cooperação 
 

Hoje, a manutenção das praças é feita de três maneiras:  



RECURSOS DAS SUBPREFEITURAS 

Equipes de Conservação de Áreas Verdes 



Recursos das Subprefeituras 

• Cada Subprefeitura tem equipes para a manutenção de corte 
de grama e manutenção esporádica de passeios, brinquedos e 
outros. 

 

• Essas equipes só têm capacidade (recursos humanos e 
materiais) para realizar o  trabalho a cada 30 dias. 

 

• É comum que as praças fiquem até dois meses sem receber a 
visita de uma equipe de manutenção. 

 

• No entanto, a limpeza das praças é um ponto crucial para o 
resgate dos espaços públicos em São Paulo e deve contar com 
esforços mútuos da população e do poder público.  



Recursos das Subprefeituras 

• Não existe um programa regular de limpeza  das áreas 
internas nas praças de São Paulo. 

 

• A limpeza e manutenção de Áreas Verdes não estão 
contempladas no contrato (firmado por 20 anos) com a 
concessionária de limpeza urbana INOVA. 

 

• É preciso que a Prefeitura se responsabilize por essa lacuna 
na limpeza pública: o lixo no interior das praças.  

 

• Esse lixo deve ser recolhido de preferência diariamente, mas 
no mínimo três vezes por semana, tal como é feita a varrição 
de vias e logradouros.  

 



Recursos das Subprefeituras 

Há pelo menos duas soluções para o impasse, ambas exigindo muita 
vontade política de nosso futuro Executivo, com apoio de grande 
parte de nossos vereadores: 

  

1. Fazer um aditamento do contrato firmado com a concessionária 
de limpeza INOVA, acrescentando à sua lista de responsabilidades 
a “varrição e asseio de praças públicas”. 

2. Contratar uma nova prestação de serviços específica para as Áreas 
Verdes da cidade, com a mesma ou outra concessionária, com um 
contrato que responda às necessidades dos espaços públicos 
ajardinados e de lazer, tais como praças, canteiros e outras áreas 
verdes.  

(Obs: A Prefeitura já usou esse tipo de contrato que contemplava a 
manutenção de áreas verdes por metro quadrado)  

 



ZELADORIA DE PRAÇAS 

Zeladoras na Praça São João da Cruz, Alto de Pinheiros 



Zeladoria de Praças 

 
• O programa “Zeladores de 

Praça” é uma parceria entre as 
secretarias do Verde e Meio 
Ambiente, do Trabalho e de 
Coordenação das 
Subprefeituras. 

  

• Por ser inovador e de baixo 
custo, recebeu menção 
honrosa do Prêmio Boas 
Práticas em Sustentabilidade 
Ambiental Urbana 

 

http://www.cnrh.gov.br/sustentabilidadeurbana/
http://www.cnrh.gov.br/sustentabilidadeurbana/
http://www.cnrh.gov.br/sustentabilidadeurbana/


Zeladoria de Praças 

 

Objetivos do Programa 

• 1 – Limpeza interna diária das praças e manutenção das 
condições regulares de uso (organização e supervisão das 
Subprefeituras) 

 

• 2 - Cuidado com a vegetação e o visual paisagístico, pequenos 
reparos (orientação e objetivo da Secretaria do Verde) 

 

• 3 – Capacitação em jardinagem e geração de emprego para 
pessoas de baixa renda e escolaridade (orientação e objetivo 
da Secretaria do Trabalho) 

 



Zeladoria de Praças 

 

Vantagens do Programa 
 

• Socioambiental - leva em conta tanto da preservação ambiental como a 
inclusão social.  

• Limpeza e jardinagem – limpeza e manutenção diárias do gramado, 
forrações e floríferas. 

• Conservação e educação ambiental - a presença do zelador ajuda a inibir a 
deposição inadequada de resíduos e pode contribuir na orientação da 
população local sobre a importância de conservação do meio ambiente e 
adoção de boas práticas de convivência no espaço público. 

• Cidadania e urbanidade - A proposta é que se desenvolva uma relação de 
confiança entre os zeladores, os moradores do entorno e os frequentadores 
da praça. Para incentivar essa relação, a seleção contempla beneficiários 
que residam próximo às praças onde irão trabalhar.  

• Inclusão social - O programa seleciona pessoas desempregadas, em geral, 
acima de 40 anos de idade e com baixa escolaridade, contribuindo para 
promover a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, tanto pela 
capacitação como pela experiência profissional e de convívio adquirida 
pelos zeladores. 
 Fonte: Todo dia é dia de jardinar 

http://lilliverdi.blogspot.com.br/2011/04/zeladoria-de-pracas.html


Zeladoria de Praças 

A iniciativa tem quatro benefícios diretos para a cidade:  

 

1. Garantir a limpeza e manutenção regular de áreas verdes; 

 

2. Oferecer áreas verdes, de lazer e contemplação, com plenas 
condições de uso, para o cidadão; 

 

3. Permitir aos participantes um melhor conhecimento dos 
problemas que afetam a área;  

 

4. Facilitar o acesso e a interlocução com os usuários e a 
população local. 



Zeladoria de Praças 

• O programa tem fim estabelecido em 31/12/12, apesar das 
vantagens e do prêmio, concedido a “experiências exitosas em 
âmbito municipal difundindo políticas públicas criativas, 
eficazes e replicáveis”  

 

• Ajustes. Foi uma excelente iniciativa da prefeitura, mas pecou 
pela falta de comunicação e de envolvimento com os 
munícipes, assim como pela falta de controle sobre a 
frequência e a organização do trabalho dos zeladores 
diariamente.  

  

• Política Pública. Acreditamos que o Programa deva ser revisto, 
melhorado e ampliado, tornando-se uma política pública, e 
não simplesmente um projeto de gestão.  

 



TERMOS DE COOPERAÇÃO 



Termos de Cooperação 

 

Objetivo 

• Contar com a iniciativa privada (empresas, associações civis e 
pessoas físicas) para a conservação de Áreas Verdes. 

• A iniciativa privada fica responsável pela: execução e 
manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, 
bem como a conservação de áreas municipais, atendendo ao 
interesse público. 

 

Regulamentação 

• Lei Municipal 14.223/2006 

• Decreto Municipal 52062/2010. 

 

http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/leis/L14223.pdf
http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/leis/L14223.pdf
http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/leis/L14223.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/pinheiros/termo_de_cooperacao/index.php?p=30522
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/pinheiros/termo_de_cooperacao/index.php?p=30522
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/pinheiros/termo_de_cooperacao/index.php?p=30522


Termos de Cooperação 

Deveres 
• Limpeza diária 

• Varrição 

• Capinagem 

• Manutenção de jardins 

• Manutenção de 
mobiliário urbano 

• Manutenção de passeios 
e canteiros 

• Coleta e destinação do 
lixo 

 

Contrapartida 
1. O direito de associar seu 

nome, de sua empresa 
ou estabelecimento 
comercial a uma boa 
causa.  

2. Os locais ‘adotados’ 
recebem placa ou placas 
(dependendo do 
tamanho da área), com 
padrões previstos na 
legislação municipal. 

 



Termos de Cooperação 

• O Termo do Cooperação só é concedido se o cooperante se 
comprometer a fazer a manutenção completa das áreas 
verdes, incluindo desde a limpeza diária, até o corte de grama, 
manutenção de jardins, mobiliário, passeios, entre outros.  

• Não existe a possibilidade de dividir trabalho com a 
Subprefeitura, para que essa última se ocupe, por exemplo, 
das tarefas mais pesadas, que exigem maquinário e mão de 
obra mais especializada.  

• Diante da impossibilidade de dividir o trabalho é muito difícil 
encontrar uma empresa – e menos ainda pessoas físicas - 
disposta a investir nessa adoção. Ainda mais levando em conta 
a contrapartida, que é apenas uma placa no local. 

 



ESTUDOS DE CASO 

O que a comunidade tem feito, falado e 
pensado sobre algumas praças do bairro. 

Movimento Boa Praça 
Praça François Belanger 

10.982 m2 

Praça do Pôr do Sol 
(Cel. Custódio F. 

Pinheiro) 31.343 m2 

Praça das Corujas 
(Dolores Ibarruri )  

24.000 m2 



Praça das Corujas 



• Inaugurada em 2010, após anos de abandono, a praça Dolores 
Ibarruri é um sucesso em termos de limpeza, cuidados, 
manutenção e bom uso do espaço público. 

 

• Os moradores do entorno da praça se uniram para 
acompanhar e fiscalizar o trabalho do Zelador de Praça que ali 
trabalha.  

• contribuem com sacos de lixo e ferramentas;  

• direcionam o trabalho, levando em conta as necessidades 
particulares do local e dos seus usuários; 

• mantêm uma relação pessoal, de confiança e de respeito com 
o Zelador. 

Praça das Corujas 



Horta das Corujas  

 

Praça das Corujas 

• “Uma horta comunitária 
experimental. Uma de suas 
características únicas (por 

enquanto) é estar numa praça 
pública no meio da cidade de São 

Paulo. A proposta é criar um 
espaço de convívio social e de 
educação ambiental. Nela os 

voluntários (qualquer morador do 
bairro, pois pensamos que projetos 

como esse devam ser locais) 
cultivam, aprender a cultivar e 

ensinam a cultivar. Aprendemos 
também a usar o espaço público, 
respeitando as regras locais e os 
outros usuários.”  (Hortelões das 

Corujas) 



 

 

Praça do Pôr do Sol 



 

 

Praça do Pôr do Sol 

• A praça Cel. Custódio F. Pinheiro, conhecida como do Pôr do 
Sol, é um ícone na região de Pinheiros.  

 

• É uma das maiores praças do município (31.343 m2), com uma 
vista privilegiada, o que atrai frequentadores de toda a cidade. 

 

• Porém, sua grande área dificulta a manutenção e a limpeza e 
também a concessão de um Termo de Cooperação – pois a 
Subprefeitura não acredita que o setor privado tenha 
condições de cuidar de uma praça de tal tamanho.  

 

• Discute-se a possibilidade de transformar a praça em parque, 
o que levaria a seu cercamento, a horários de funcionamento 
e um conselho gestor.  

 

 



Argumentos pela praça 

• Não haver restrição de horário e acesso 

• Não colocar grades 

• É uma das praças mais vivas de São 
Paulo 

• É um ícone na paisagem urbana 

• É um exemplo de uso democrático do 
espaço público 

• Tem grande função social em todos os 
períodos do dia (inclusive para admirar a 
lua e o céu estrelado) 

• Faltam em SP espaços como este de uso 
noturno 

• Gastos excessivos para a manutenção de 
uma parque com conselho gestor, 
segurança privada, grades, 
equipamentos públicos (banheiros, 
bebedouros etc.) 

• Não isolar a praça da população 

 

Argumentos pelo parque 

• Precedentes similares bem sucedidos (v. 
Praça Buenos Aires)  

• O grande atrativo da praça, como já está 
em seu nome é o pôr do sol. Que uso se 
faz da praça no período noturno? 

• O cercamento controlado (com 
horários) facilita a identificação de seus 
usuários, evitando uma série de maus-
usos 

• A transformação deve vir acompanhada 
de uma série de melhorias, tais como a 
contratação de vigilância e limpeza 
permanentes 

• Uso inadequado à noite (drogas, 
bebidas, gritaria, vandalismo, etc.) 

• Moradores de rua 

• Moradores do entorno merecem 
silêncio e tranquilidade para dormir 

Praça do Pôr do Sol 



Com o envolvimento da sociedade civil, a escuta e o apoio dos 
órgãos públicos, é possível pensar em soluções para a praça do 
Pôr do Sol. Precisamos de: 

• Compromisso de limpeza diária (pela própria prefeitura, por 
meio de zeladores alocados para essa praça ou através de 
termos de cooperação com diversas entidades da iniciativa 
privada), associado à uma campanha de educação dos 
usuários; 

• Compromisso com a segurança permanente: 
estabelecimento de um posto permanente da Guarda Civil 
Metropolitana no local; 

• Criação de um conselho gestor (voluntário) para essa praça 
específica, a exemplo dos parques. 

 

Praça do Pôr do Sol 



 

 

Movimento Boa Praça 

Praça François Belanger, ocupada pelo Movimento Boa Praça 



• Movimento espontâneo de moradores da Zona Oeste, iniciado 
em 2008. 

 

• Buscam uma cidade mais humana, com vizinhos que se 
conheçam e praças cheias de vida. 

 

• Objetivo: mobilizar as pessoas para revitalizar e ocupar as 
praças, devolvendo a elas seu sentido inicial: de lugar de 
encontro, diversão, debate e inclusão. 

 

• Realizam piqueniques mensais considerando que a praça deve 
sempre ficar melhor e mais bonita do que antes de 
começarmos qualquer piquenique.  

Movimento Boa Praça 



• Mais do que modificar o espaço público para melhor, a ideia é 
fazer que os cidadãos se sintam também responsáveis pela 
manutenção e pelo uso consciente das praças.  

• As ações do movimento se revertam também para as pessoas, 
de modo a resgatar valores bastante esquecidos na cidade, 
como a solidariedade e a convivência entre vizinhos. 

• Porém: sem o apoio do poder público para transformar nossas 
praças em um espaço mais convidativo aos moradores, 
teríamos a ocupação do espaço público apenas nos dias de 
piquenique. 

• A participação e a opinião dos moradores do entorno seria 
fundamental para identificar quais usos seriam adequados 
para o espaço e deveriam ser contemplados.  

 

Movimento Boa Praça 



FRENTES DE AÇÃO 

Queremos convencer a prefeitura de São Paulo sobre a 
importância de se cuidar das praças da cidade.  

 

Sugerimos 3 frentes de ação: 

 

1. Criar (ou aditar) um contrato oficial de limpeza pública 
permanente e periódica das áreas verdes da cidade. 

2. Ampliar e rever o projeto “Zeladoria de Praças” como um 
programa de governo permanente. 

3. Melhorar e incentivar a cooperação e as parcerias entre 
asociedade civil e a subprefeitura na manutenção e 
revitalização de praças públicas. 



Conclusão 

Praça do Pôr do Sol cheia em apresentação de cinema ao ar livre, 21/05/2011 



Conclusão 

As áreas verdes de São Paulo, e em particular as praças, que podem 
receber público, são espaços privilegiados e essenciais numa 
metrópole de 11 milhões da habitantes. 

 

• Elas precisam entrar na lista de prioridades do poder público, pois 
sua manutenção permanente só traz benefícios para a cidade: 
estéticos, sociais, ambientais, de segurança e até econômicos, para 
os cofres públicos.  

• O cuidado das praças deve ser de responsabilidade do poder 
público, mas este pode e deve incentivar a participação da 
população nesse cuidado, facilitando e dando apoio a ações 
comunitárias, cooperação do setor privado e de associações de 
bairro. 

• Precisamos de uma política permanente de manutenção das praças, 
com destinação de recursos financeiros, humanos e tecnológicos 
para essa área.  

 



Conclusão 

Quanto à manutenção e cuidados gerais das praças, 
recomendamos: 

 

• Contratação (ou aditamento do atual contrato com a INOVA) 
de um serviço de limpeza específico para as Áreas Verdes do 
município, para que as praças, canteiros, jardins e outras áreas 
verdes contem com limpeza (varrição e coleta de lixo) ao 
menos três vezes por semana, como é feita a varrição das ruas 

• Flexibilização e maiores incentivos para os Termos de 
Cooperação, de maneira que mais entidades ou pessoas se 
interessem por adotar praças e áreas verdes. 

• Universalização do programa “Zeladores de Praça”, para que 
todas as praças não adotadas contem com cuidados 
permanentes e pessoais, com o envolvimento da comunidade. 

 



Conclusão 

Quanto à valorização das praças como espaços públicos privilegiados, 
recomendamos: 
 

• Divulgação permanente de todas as informações sobre praças da região, 
adoção de praças, zeladores, manutenção, varrição, capinagem, etc. 
pela internet. 

• Encontros periódicos com a população para discussão de problemas e 
soluções relacionados a praças. 

• Levar em conta as especifidades de cada praça, seus potenciais de uso, 
sua geografia, seu entorno, etc. para definir diferentes necessidades de 
manutenção e zeladoria. 

• Incentivo a ações comunitárias, como cinema ao ar livre, atividades 
esportivas, oficinas, educação ambiental, etc. nas praças. 

• Manutenção regular do mobiliário e da iluminação – podendo contar 
com o apoio da iniciativa privada para doação de equipamentos. 

• Incremento da segurança em praças com problemas de mau uso, 
especialmente à noite, contando com o apoio da Guarda Civil 
Metropolitana em pontos estratégicos, quiçá a presença de bases fixas 
da GCM. 



Conclusão 

Quanto à valorização das praças como espaços públicos privilegiados, 
recomendamos: 

 

• Divulgação permanente de todas as informações sobre praças da região, adoção 
de praças, zeladores, manutenção, varrição, capinagem, etc. pela internet. 

• Encontros periódicos com a população para discussão de problemas e soluções 
relacionados a praças. 

• Levar em conta as especifidades de cada praça, seus potenciais de uso, sua 
geografia, seu entorno, etc. para definir diferentes necessidades de manutenção 
e zeladoria. 

• Incentivo a ações comunitárias, como cinema ao ar livre, atividades esportivas, 
oficinas, educação ambiental, etc. nas praças. 

• Manutenção regular do mobiliário e da iluminação – podendo contar com o 
apoio da iniciativa privada para doação de equipamentos. 

• Incremento da segurança em praças com problemas de mau uso, especialmente 
à noite, contando com o apoio da Guarda Civil Metropolitana em pontos 
estratégicos, quiçá a presença de bases fixas da GCM. 



As praças representam um espaço 
público privilegiado para o lazer, a 
cultura e a recreação da população 
paulistana e, por isso, precisam estar em 
boas condições de manutenção e 
conservação, para poderem cumprir 
bem sua função.” (Sindicato da 
Arquitetura e da Engenharia - Sinaenco) 

Praça  Horácio Sabino, 2007 



 

Grupo de Trabalho  

“Manutenção e Convivência Social nas Praças Públicas” 

 

 

Conselheira Madalena Buzzo: madalena.buzzo@gmail.com 

 


