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Plano de Bairro Jardim Lapenna: a rota para um
território de direitos
O Plano de Bairro é um instrumento para planejar a cidade na escala local,
criado pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE - Lei
13.050/14). Seu objetivo é reunir as demandas do bairro e, a partir delas,
desenvolver uma estratégica de transformação a partir da iniciativa da
sociedade civil, mas com participação do poder público (especialmente o
municipal) e do setor privado. De acordo com o PDE, o Plano de Bairro deve
conter ações locais relacionadas à: mobilidade (com ênfase na circulação de
pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência); espaços públicos (áreas livres,
áreas

verdes

e

área

de

lazer);

microdrenagem;

iluminação

pública;

acessibilidade e equipamentos públicos. Em suma, trata-se de um instrumento
de planejamento destinado a pensar a implementação de pequenas iniciativas
e ações diretamente relacionadas com a qualidade de vida das pessoas no
espaço mais próximo da vida cotidiana.
O Jardim Lapenna é um bairro localizado na zona leste de São Paulo, mais
especificamente na Distrito de São Miguel, situado entre a estação São Miguel
Paulista e o antigo leito do Rio Tietê. O bairro é conhecido por ter uma ampla
presença de instituições da sociedade civil e por ser um lugar que, por meio de
lutas contínuas, conquistou uma boa oferta de equipamentos públicos: possui
uma UBS, duas creches, uma escola estadual, um ponto de leitura e um Centro
de Criança e Adolescente. Ao mesmo tempo, no entanto, sua localização
atrativa (próxima à uma estação de Trem Metropolitano e com boa oferta de
equipamentos), associada à sua condição de várzea, fez com que o Lapenna
passasse por um intenso e rápido processo de crescimento populacional:
passou de pouco mais de 5 mil habitantes em 2000 (Censo, IBGE) para cerca
de 12 mil habitantes em 2017 de acordo com a estimativa da Unidade Básica
de Saúde local. O Jardim Lapenna passou então a sofrer com alguns graves
problemas sociais e ambientais tais como: falta de coleta de esgoto e acesso à
água tratada, aumento da incidência de alagamentos, participação expressiva
de população com alto índice de vulnerabilidade.

iii

A partir desse quadro de agravamento de problemas uma rede de
organizações locais da sociedade civil iniciou a construção de um Plano de
Bairro para o Jardim Lapenna, com apoio da Fundação Tide Setúbal e
assessoria técnica do Centro de Política e Economia do Setor Público da
Fundação Getúlio Vargas. Desde fevereiro de 2017 iniciou-se um processo
participativo para discutir coletivamente os principais problemas, as soluções e
as prioridades do bairro. Seus resultados criaram o Plano de Bairro do Jardim
Lapenna: rota para um território de direitos. O Plano traz 48 ações para
transformar o bairro, organizadas em 14 propostas e 4 grandes desafios.
O primeiro desafio, visto como uma condição estrutural para a transformação
do Jardim Lapenna, trata do fortalecimento da organização comunitária, que
passa pela institucionalização do Colegiado de instituições e moradores (grupo
que nasceu e tem se consolidado imbricado com a construção do Plano) e pela
organização de um acompanhamento permanente para o monitoramento da
implementação. As ações para promover qualidade ambiental ganham
destaque no segundo desafio, com propostas relacionadas à microdrenagem
(como a instalação de pisos permeáveis nas calçadas), instalação de pontos
para coleta e reciclagem de resíduos sólidos e criação de hortas comunitárias.
Outro aspecto central que surgiu no desenvolvimento das propostas está
vinculado às ações que permitem melhorar a microacessibilidade, como o
compartilhamento das vias (especialmente na principal rua do bairro) e
medidas moderadoras de tráfego para melhorar a segurança de todos,
presentes no terceiro desafio. O cuidado e apropriação dos espaços livres, em
um território com alta proporção de crianças e adolescentes, surge dentro do
processo do plano de bairro. Já aconteceram dois mutirões de requalificação
das praças, que passaram a ser utilizadas com muito mais intensidade desde
então. Finalmente, as ações relacionadas com infraestrutura (saneamento
básico) e qualificação dos equipamentos públicos existentes (tornando seu
entorno mais atraente e acessível) completam as propostas no sentido de
conferir condições dignas de habitabilidade para seus moradores, detalhadas
no quarto desafio.
O resultado de um plano de bairro abrangente e participativo é a grande
quantidade de propostas, condizentes com os principais desafios que o Jardim
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Lapenna apresenta. Porém, o contexto de escassez de recursos, bem como a
preocupação com a viabilidade do Plano levou a um debate participativo em
torno das prioridades e dos ciclos de implementação. Em função disso, o Plano
de Bairro do Jardim Lapenna está articulado para ser desenvolvido em três
períodos 2018-2021; 2022-2025; 2026-2029 que coincidem com a elaboração
dos Planos Plurianuais. Ademais, as responsabilidades são compartilhadas.
Em parte delas, o sucesso cabe essencialmente aos próprios moradores. Em
outras, serão distribuídas pautas para diferentes órgãos públicos. Finalmente,
existe, para algumas, potencial para parceria com outras organizações da
sociedade civil e instituições de investimentos com impacto social. É dessa
articulação que se pode aproveitar o potencial, a organização coletiva para
transformar um bairro com muito potencial mas que precisa encarar sérios
desafios e a precariedade na cidade de São Paulo.
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INTRODUÇÃO
No coração do distrito de São Miguel Paulista é
possível encontrar um território pulsante e
inquieto por conquistas, onde mora um povo de
luta e de fibra. É o Jardim Lapenna falando que
as mudanças só devem parar quando os
problemas acabarem.

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE - Lei 13.050/14) conferiu aos
paulistanos uma ferramenta de planejamento no menor nível territorial urbano:
o bairro. Um bairro é delimitado de acordo com condições físicas mas também
culturais e socioeconômicas. O Jardim Lapenna é um território ilhado por
fronteiras físicas muito claras, e um grupo social que acumula um histórico de
lutas pela melhoria da qualidade de vida; melhoria que já se manifestou como
diversos equipamentos públicos e projetos sociais para a comunidade. Mas o
Jardim Lapenna também é um bairro muito heterogêneo que enfrenta enormes
desafios socioambientais e que tem construído o Plano de Bairro como um
veículo para demarcar a rota coletiva por um território de direitos, por um bairro
da cidade de São Paulo e não apenas uma mais de suas periferias. O Plano de
Bairro do Jardim Lapenna é a expressão dos sonhos partilhados pela
população e tem como objetivo traçar um futuro comum e definir quais ações
são necessárias para sua transformação.
Localizado no distrito de São Miguel Paulista, o Jardim Lapenna é o lar de
aproximadamente 12 mil pessoas1, que residem em uma área de 0,3 km2.
Historicamente,

o

processo

de

ocupação

do

território

tem

sido

predominantemente precário, caracterizado nos últimos dez anos pela
presença

de

habitações

nas

áreas

mais

sensíveis

ambientalmente.

Acompanhou o aumento da oferta de serviços sociais e o acesso ao trem

1
2

Segundo dados do cadastro de famílias da Unidade Básica de Saúde.

Para todos os efeitos deste documento, o Plano de Bairro do Jardim Lapenna, aplica-se no
território compreendido no seguinte perímetro localizado entre o muro da CPTM, muro da
SABESP, muro da indústria Nitro Química e Ponte da avenida Jacú Pêssego. Esta localidade
correspondente
aos
setores
censitários
355030874000128;
355030874000129;
355030874000130;
355030874000131;
355030874000134;
355030874000135;
355030874000141; 355030874000146; 355030874000147; 355030874000148 e parte do
355030874000123.
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metropolitano, uma maior atratividade e o aumento populacional num cenário
precário. O bairro enfrenta importantes desafios habitacionais, sociais,
ambientais e urbanísticos.
O Plano de Bairro se torna essencial para a construção de um território de
direitos, pois apresenta as prioridades definidas pela população de forma
participativa. Seu percurso tem fortalecido a participação numa nova dimensão,
estruturando um colegiado com as lideranças comunitárias e sociais do bairro.
Igualmente, o Plano de Bairro tem veiculado a mobilização social entendendo o
percurso como um pensar-participar-fazer, executando ações de forma direta
enquanto se articula o plano ao interior das lideranças e em relação à cidade e
sua macro-política.
O percurso do plano de bairro tem sido construído em função dos seguintes
momentos:
Figura 1: Etapas de elaboração do Plano de Bairro

Fonte: elaboração própria

O bairro precisa de mudanças, pequenas e grandes, para garantir a seus
moradores condições adequadas de desenvolvimento. Infelizmente não é só
um espaço com importante oferta de serviços e bem localizado. Seus
moradores enfrentam um iminente risco social e ambiental, exemplificado pela
ausência quase completa de espaços públicos e de lazer –inclusive para as
crianças, crescentes alagamentos, exposição a resíduos sólidos com
destinação inadequada, ou a falta de um trafego moderado na sua rua
principal. Por essas e muitas outras razões identificadas, as ações pactuadas
neste Plano de Bairro são tão relevantes para alterar o cenário tendencial.
A Figura 2 esquematiza a estrutura desse Plano de Bairro. A primeira parte
trata do processo participativo que embasou todo o trabalho. Seguiu-se uma
análise técnica do bairro que existe hoje, a partir de dados secundário e de
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percepções de moradores, por fim são explicitados os desejos e possibilidades
a serem alcançadas com o Plano, detalhando cada um dos quatro desafio, 14
propostas e 48 ações de transformação. O fechamento do documento conta
com a estratégia de implementação e sugere a divisão das ações em três
momentos no tempo.
Figura 2: Estrutura do Plano de Bairro

Fonte: elaboração própria
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Parte 1 - CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DO PLANO DE BAIRRO
O presente documento reflete o momento atual de uma iniciativa social e
comunitária para transformar o bairro Jardim Lapenna num território de direitos.
O Plano de Bairro tem sido construído a partir de um princípio transversal: a
participação. Esse princípio é levado a sério nesse processo, assumindo
diversos percursos e estratégias e também vinculado a pequenas e grandes
ações, nos espaços públicos, nos espaços de todos, para mudar o hoje
enquanto se decide e planeja o amanhã.
O Plano de Bairro tem se tornado cada vez mais um veículo articulador da
organização sociopolítica dos moradores do Jardim Lapenna. Essa apropriação
tem acontecido de forma progressiva junto com o fortalecimento e construção
do Colegiado de líderes e instituições do bairro. A construção do Plano girou
em torno a três grandes momentos: (i) diagnóstico do bairro, (ii) construção e
discussão de propostas para sua melhoria, (iii) e pactuações e estratégias
básicas de implementação.
Inúmeras idas e vindas, encontros de boteco, de esquina, de comadres e
compadres, falas pelo Whatsapp e outras antes, durante e depois do jogo, e
discussões que se estenderam para além do momento formal do encontro
foram parte deste processo. Ações voluntárias de vários amigos do Plano de
Bairro para disseminar, informar, e fazer acontecer as atividades, circular as
caixas de sugestões, convencer o amigo desencorajado ou desmotivado,
aproximar aquele que pensa diferente, dentre tantas outras atitudes,
constituem a pedra angular do processo participativo, ainda que não apareçam
no registro abaixo.
A seguir serão apresentadas as principais ações para a construção
participativa do Plano de Bairro, as quais tem se estendido ao longo do
processo, variando sua concentração em cada uma das fases. Ainda assim,
alguns dos espaços e estratégias de participação têm permanecido ativos ao
longo de todo o processo, em especial as conversas bilaterais e o Colegiado.
O diagnóstico do bairro (março a junho/2017)
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Após a realização do diagnóstico técnico a partir de bases de dados
secundárias, foram realizadas as ações qualitativas e participativas de
diagnóstico: percursos pelo bairro, registros dos problemas sócio-territoriais
mais visíveis, conversas com atores que conhecem o bairro com profundidade,
coleta de informações situacionais, escuta e registro das possibilidades de
mudança. Foram entrevistadas as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS),
funcionárias da UBS do bairro, em sua condição de moradoras que percorrem
o território diariamente. Também foram realizadas entrevistas com as
lideranças do bairro e representantes das instituições atuantes no território, a
fim de conhecer seus sonhos e angústias sobre o Jardim Lapenna, suas
necessidades e potencialidades.
A partir da organização destas informações, foi realizado o primeiro evento
formal do Plano de Bairro, com o objetivo de divulga-lo, explicar sua finalidade
e convidar a população a envolver-se no processo participativo do Plano. Foi
organizada uma festa chamada “Lançamento do Plano de Bairro”, divulgada
por meio de cartazes em áreas com intensa circulação de moradores, folhetos
entregues porta a porta, carro de som e boca a boca. As instituições atuantes
no território, junto com vários líderes colegiados, convocaram toda a população
no dia 10 de junho de 2017, na Rua Doutor Almiro dos Reis. O lançamento
teve uma duração de aproximadamente sete (7) horas (das 10:00 as 17:00
horas).
Durante o evento foi apresentado o Plano como ferramenta de organização e
participação comunitária, seu processo de elaboração, seus alcances e limites
(o que esperar do Plano de Bairro), e um espaço para tirar dúvidas. Além disso,
o evento incluiu atividades orientadas à reflexão sobre a situação do bairro e
seus principais desafios sociais e territoriais. Sete tendas propunham diferentes
atividades participativas, registradas a seguir:
Tabela 1: Atividades promovidas no lançamento do Plano de Bairro
Tenda

Objetivo

Resultados

Mapa dos
Sonhos

Registrar visão de futuro dos moradores para o
bairro de forma territorializada no mapa.

106 sonhos
registrados.

Mapa Afetivo do
Lapenna

Registrar o que os moradores mais gostam no
bairro de forma territorializada no mapa.

78 notas de afetos
registradas.
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Estação
Brincadeiras

Diversas atividades para crianças vinculadas ao
lançamento do plano de bairro.

Não mensurável.

Dança

Atividade cultural vinculada ao
lançamento realizada pelo CCA.

de

Não mensurável.

Ponto de leitura
na rua

Atividade cultural vinculada ao evento de
lançamento do Plano. Barraca com livros e
desenhos das crianças.

Não mensurável.

Varal dos
sonhos

Despertar a memória dos moradores sobre os
bons momentos do bairro.

Não mensurável.

Rádio de Rua
Lapenna

Convidar as pessoas à participar das oficinas de
diagnóstico e propostas e esclarecer dúvidas
sobre o Plano de Bairro.

Discussões
promovidas sobre o
plano de bairro.

Estação Saúde

Conscientizar a população sobre os deveres
socioambientais de cada um e da coletividade.
Dança circular e medicina chinesa.

População informada
sobre ecologia e
doenças.

Recuperação da memória esportiva do bairro e
envolver à juventude. Futebol de botão.

Momentos de lazer e
informação para a
população jovem.

Divulgar as datas das oficinas de diagnóstico e de
propostas em forma de convite, bem como
envolver artisticamente a os moradores

Mural pintado na
segunda rua mais
movimentada do
bairro.

Estação Esporte
Lapenna

Grafite Convite

evento

Fonte: elaboração própria

Durante toda a festa foram distribuídos panfletos de divulgação, cartilhas do
Plano de Bairro e imãs de geladeira com as datas das oficinas de diagnóstico.
A divulgação das oficinas também foi realizada em redes sociais eletrônicas
(contando com página no Facebook e site próprio); em mídias físicas com
banners fixados nas ruas e panfletos distribuídos em pontos de grande
circulação. Também foi utilizado carro de som chamando a comunidade para
participar.
Na sequência, ainda no mês de junho, foram convocadas e realizadas três
oficinas abertas para discutir a situação do bairro (chamadas de oficinas de
diagnóstico). Foi empregada a metodologia de Café Colaborativo, formato de
envolvimento participativo já conhecido por parte dos moradores.
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Tabela 2: Temas das mesas na oficina de diagnóstico
Mesa
1
2
3
4

Oficina de Diagnóstico
População e Vulnerabilidade
Equipamentos e Serviços Públicos
Geografia do Lapenna: meio ambiente e habitação
Mapa de potencialidades

Fonte: elaboração própria

Em cada oficina foram discutidos e socializados os principais indicadores do
bairro, identificados nas atividades de diagnóstico e lançamento, referente às
condições da população, equipamentos e serviços públicos, meio ambiente e
habitação e potencialidades do Jardim Lapenna. Os participantes circularam
entre as mesas temáticas, informando-se da realidade do bairro (visto em sua
totalidade), opinando sobre seus desafios e apresentando suas ideias. A tabela
a seguir, registra a data, hora, local e número de participantes desses
encontros:
Tabela 3: Data, hora, local e nº de participantes das oficinas de
diagnóstico
Data
Quinta
22/06/17
Sábado
24/06/17
Domingo
25/06/17

Hora
18h30

09h30

09h30

Local
Galpão de Cultura e Cidadania
Rua Serra do Juruoca - Jardim Lapenna
Bar da Dona Fernanda,
Rua do Salitre - Vila Gabi
Trevo da Rua Santa Angélica
Rua Santa Angélica – Vila Nair

Participantes
36

18

35

Fonte: elaboração própria

Também foram propostos debates entre os moradores sobre a situação sócioterritorial do Lapenna, buscando estimular a reflexão sobre os problemas e
conflitos urbanos no bairro. As impressões e pontos de vista dos participantes
foram registradas e incluídas nos resultados da fase de diagnóstico. O desafio
mais frequente para os moradores foi a organização comunitária. Vale ressaltar
que nas oficinas foi necessário contar com um espaço, monitores (alguns deles
crianças mais velhas e adolescentes), petiscos e atividades para atrair as
crianças e facilitar a participação dos adultos, em especial, das mães. Durante
as oficinas as crianças foram desafiadas a refletir, colorir seu bairro e desenhar
o que gostariam nele.
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Seguindo a mesma proposta foi desenvolvida uma oficina na Escola Estadual
Pedro Moreira, no dia 12 de junho das 14:30 às 17:30 com a participação de
135 alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. O resultado
deste encontro proporcionou muita riqueza para as discussões, confirmando
que os jovens tem sim interesse pelo processo e refletem sobre seu bairro,
suas potencialidades sociais, culturais e de melhorias, no entanto, não se
sentem atraídos para participar através dos espaços mais tradicionais
pensados para os adultos.
A construção e discussão de propostas para sua melhoria (julho e agosto de
2017)
Finalizada a etapa do diagnóstico, foi iniciada a etapa de conversas sobre
propostas para o bairro do Jardim Lapenna. Nesta fase foram realizadas
reuniões com o Colegiado, conversas bilatérias, oficinas formativas com a
população e também a instalação e circulação das caixas de propostas pelos
diversos espaços de reunião e encontro dos moradores. Foram ainda
realizadas as acupunturas no território3, como os mutirões de participação-ação
para a melhoria de espaços públicos e coletivos de convivência e lazer, e a
Virada Sustentável, promovendo e fortalecendo ações sustentáveis no bairro.
Durante cinco semanas (13 de julho até 24 de agosto) seis caixas de
sugestões circularam entre diversos estabelecimentos: na Sociedade Amigos
do Jardim Lapenna; no Galpão de Cultura e Cidadania; na Padaria; na
Farmácia; na Loja da Cauana; no Zé Lopes Cabeleireiro; no salão de
Cabeleireiro da Lena, na Vila Gabi; no salão de cabeleireiro da Vila Nair
(Esposa do Anselmo); na Igreja evangélica; na Igreja Católica. Uma caixa
itinerante foi adotada por um morador, que a fez circular por vários cantos do
bairro se responsabilizando por sua proteção e cuidados. Uma caixa também
esteve presente na barraca do Plano de Bairro, na festa julina do bairro,
reforçando o convite à participação. As caixas de proposta circularam em
conjunto com a distribuição de cartilhas do Plano de Bairro e fichas a serem
preenchidas pelo morador. No total, foram recolhidas 38 fichas de propostas.
3

Intervenções pontuais buscando a reflexão ou sendo um evento que despertasse a
curiosidade das pessoas pelo Plano de Bairro, estimulando, assim, a participação em oficinas
seguintes.
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As oficinas de propostas seguiram também a metodologia do Café
Colaborativo. Para a proposição de ideias, os participantes também foram
distribuídos em quatro mesas temáticas:
Tabela 4: Temas das mesas nas oficinas de propostas
Mesa
1

Oficina de Propostas
Desejos de transformações para o Lapenna

2

Equipamentos e Serviços Públicos

3

Infraestrutura urbana e meio ambiente

4

Espaços livres

Fonte: elaboração própria

Nestas

atividades

os

resultados

das

oficinas

de

diagnóstico

foram

compartilhados com os participantes, e foi feita uma reflexão a respeito de seus
significados para o processo participativo. Também foram apresentados os
próximos passos do Plano de Bairro. Os encontros contaram com um espaço
de partição formativa com a apresentação de experiências de melhoria
territorial focadas no espaço público, realizadas pelas próprias comunidades
em outros locais. Foi discutida a importância de se mobilizar para mudar uma
realidade, e não simplesmente esperar ações externas para melhorar aquilo
que é de todos. As oficinas aconteceram nos seguintes momentos:
Tabela 5: Data, hora, local e nº de participantes das oficinas de propostas
Data
Sexta
11/08/17
Sábado
12/08/17
Sábado
12/08/17
22/08/17

Hora
19h00

Local
Galpão de Cultura e Cidadania
Rua Serra do Juruoca - Jardim Lapenna
Bar da Dona Fernanda,

10h00

15h00

Rua do Salitre - Vila Gabi
Trevo da Rua Santa Angélica
Rua Santa Angélica – Vila Nair

14:30

CCA-PROCEDU

17:30

Rua Dr. Almiro dos Reis

Nº de Presentes
43
Sem registro. 25
pessoas
aproximadamente
41
27

Fonte: elaboração própria

Os espaços das oficinas também foram propícios para discutir questões que,
ainda que pareçam simples, tratam de problemas complexos, como o caso do
descarte de resíduos sólidos e materiais e a reflexão a respeito dos meios para
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se fazer mudanças. Novamente a necessidade de uma organização
comunitária e autogestionária foi amplamente debatida. Assim como na fase
anterior, as oficinas contaram com espaço, monitores, petiscos e atividades
para crianças, facilitando a participação dos adultos no processo. Na oficina no
CCA-PROCEDU, organizada em uma reunião de pais de alunos da instituição,
foi especialmente intensa a participação das mulheres, população que
participou com menor frequência em outros espaços. Por este motivo esta
atividade se constituiu num momento especial para pensar o lazer no bairro
para além do futebol, e especialmente para as crianças.
A partir desse momento o processo de mobilização comunitária para o Plano
de Bairro teve um giro muito positivo. Nasceu um movimento de reflexão dos
moradores sobre o destino do bairro e coletivamente, a população do Jardim
Lapenna, seus líderes vinculados no Colegiado, junto com instituições atuantes
no território e também outros grupos e coletivos convidados, organizaram
diversas ações de acupunturas urbanas, registradas na tabela a seguir.
Tabela 6: Acupunturas urbanas realizadas para melhorar os espaços
coletivos do Bairro
Data
19/08/17 e 20/08/17
09h as 17h
29/08/17 e 02/09/17
10h as 19h
25/08/17
09h as 18h

Intervenção
Mutirão de requalificação da Praça Ermínia
Localizada do lado da Escola Estadual Pedro Moreira
Mutirão de urbanização da Praça do Galpão
Construção do primero parquinho infantil do bairro
Virada Sustentável – Limpeza do Jardim Lapenna

Fonte: elaboração própria

Deste modo, o plano de bairro ganhou maior visibilidade como instrumento
para decidir, mas também para fazer, de forma a transformar efetivamente as
condições do bairro. Esta união refletiu-se no Colegiado, que passou a
resguardar essas conquistas e tornar-se cada vez mais forte e atuante como
líder dessas ações e do próprio processo do Plano de Bairro.
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A Pactuação e Estratégia de implementação (setembro e outubro de 2017)
Terminada a fase de propostas, todas as participações foram coletadas,
sistematizadas, revisadas, consolidadas e organizadas em quatro grandes
desafios do Plano de Bairro: (1) fortalecimento da organização comunitária; (2)
harmonia com o meio ambiente; (3) fortalecimento do bairro e; (4) infraestrutura
e equipamentos. Dos desafios derivaram propostas dentro das quais foram
definidas ações, produto do processo do Plano de Bairro.
O documento de desafios, propostas e ações foi revisado e discutido pelos
líderes e instituições do Colegiado em sete (7) encontros que aconteceram
durante os meses de setembro e outubro de 2017 (no anexo correspondente
ao processo participativo podem ser observadas as variações no texto
conforme o avanço das reuniões). Finalizada essa revisão, no dia 23 de
outubro de 2017 foi realizada uma grande reunião de pactuação e discussão
das ações (78 no momento) e suas prioridades, a partir das 19:00 no Galpão
da Cultura e Cidadania. Cento e dez participantes discutiram as ações
apresentadas de forma sistematizada e suas prioridades no tempo (curto,
médio e longo prazo).

Vale mencionar que para esta grande reunião foi

realizada uma atividade cultural paralela para as crianças, de forma a facilitar a
participação dos adultos, em especial as mães, o que ocorreu com muito
sucesso. Os resultados da oficina de pactuação, incluindo as questões
levantadas pelos moradores, permitiram revisar, ajustar e aprimorar, chegando
a um total final de 48 ações, distribuídas dentro dos quatro desafios. Esse
conjunto de desafios, propostas e ações constituem o Plano de Bairro.
O Colegiado do Bairro Jardim Lapenna (processo continuo ao longo do ano)
O Colegiado é atualmente um espaço central debate social e político do bairro,
sendo composto por lideranças do bairro e representantes das instituições
públicas e sociais nele atuantes, com o objetivo de definir as estratégias de
construção coletiva do planejamento e melhorias do bairro. No Colegiado e no
processo participativo do Plano de Bairro os parceiros do bairro encontraram
um espaço para discutir suas diferenças mantendo um objetivo comum.
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O Colegiado retoma outros momentos de organização social já acontecidos no
bairro, em especial o Fórum dos moradores. A primeira reunião oficial do
Colegiado ocorreu em 08 de maio de 2017, as 14h no Telecentro. O Objetivo
da reunião era esclarecer entre os pares a finalidade do Plano de Bairro e firma
o compromisso de agir participativa e coletivamente nas etapas que viriam a
seguir. Neste sentido, um primeiro registro relevante do processo participativo é
que todas as decisões sobre suas etapas foram feitas coletivamente ao longo
de reuniões bilaterais e plenárias do colegiado. A tabela abaixo mostra quando
as reuniões ocorreram em:
Tabela 7: Reuniões do Colegiado durante o processo participativo do
Plano de Bairro
Instâncias / Etapas
Diagnóstico

Colegiado
02/03; 08/03; 08/05;
15/05; 22/05; 24/05;
26/05 05/06; 06/06;
13/06; 19/06;

Propostas

03/07; 05/07; 13/07;
20/07; 27/07; 01/08;
10/08; 17/08; 23/08;
31/08; 11/09; 20/09;
16/10; 30/10.

Local
12/06 – E.E. Pedro Moreira

19 e 20/09: Escola Estadual Pedro
Moreira Matos;

Pactuação

19/09; 20/09; 21/09;
22/09; 02/10; 03/10.

20/09: CEI Jardim Lapenna, e CEI Jardim
Lapenna I;
21/09 – CCA – PROCEDU
22/09: SOS Lapenna, Galpão de Cultura
e Cidadania;
03/10: Colegiado do Jardim Lapenna –
Foco nas instituições e Prefeitura
Regional

Fonte: elaboração própria

Como mencionado, o Colegiado tem se afirmado como importante espaço de
participação e organização comunitária para o bairro. Entre maio e outubro de
2017 foram registradas um total de 25 reuniões, além de inúmeras conversas
não registradas. Seu apoio ao Plano de Bairro, liderança e participação
durantes as oficinas, reuniões, ações de acupuntura, e na fase final de
pactuação reforçam e reiteram o intuito inicial de que o Plano de Bairro é, além
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de um veículo de garantia de direitos, principalmente um veículo de
organização e construção social e política de cidadania.
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Parte 2 - O LAPENNA QUE TEMOS
Jardim Lapenna: uma ilha cercada por muros
A delimitação dos bairros na cidade é, em geral, bastante complexa. O Jardim
Lapenna, no entanto, permite uma delimitação embasada na combinação entre
os elementos históricos e territoriais. Isso porque existem nesse território
limites físicos bem definidos: o muro da indústria Nitro Química ao leste, a alça
de acesso para a avenida Jacu-Pêssego na fronteira oposta ao oeste, o muro e
grade da CPTM ao sul e os muros da central da SABESP (contornado por um
córrego proveniente do rio Tietê) ao norte. Estes limites definem espacialmente
o Bairro Jardim Lapenna, configurando-o como uma unidade física e social
contida dentro de barreiras muito precisas. Essas barreiras resultam em
apenas três formas de acesso ao bairro: a pé pela passarela sobre a linha do
trem; por meio da estação São Miguel Paulista da CPTM (porém esse acesso é
fechado entre meia noite e 4h40); ou de carro e a pé através da entrada do
ligamento viário da avenida Jacu Pêssego. Embora tenha sido possível
perceber que uma subdivisão do bairro, reconhecida pelos moradores
(Lapenna, Gabi e Nair), optamos por consolidar a unidade de planejamento em
um único plano de bairro. Isso não significa desprezar as suas especificidades,
mas privilegiar a integração do bairro e suas parcelas.
Figura 3: Delimitação do Jardim Lapenna, segundo barreiras físicas

Fonte: Google Street View
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O território delimitado possui uma área de 30,8 HA, enquanto existem
divergência sobre o número de pessoas que o habitam. A população
cadastrada no Sistema de Informações de Atenção Básica atualmente é de
9.315 pessoas (SIAB, 2015), mas a própria Unidade Básica de Saúde trabalha
com uma estimativa de 12 mil habitantes. Já os Censos indicam uma grande
defasagem ainda que a comparação entre 2000 e 2010 já apontem para um
intenso processos de crescimento populacional: se, em 2000, eram 5.199
moradores, em 2010 esse número subiu para 6.780 (IBGE, Censos 2000 e
2010). O Lapenna possui uma estrutura social bastante heterogênea,
configurando um mix de renda que compõem um bairro diverso, como foi
observado em uma leitura morfológica desse território. Ainda assim, uma fatia
considerável da população do Jardim Lapenna encontra-se em situação de
vulnerabilidade. Por mais que o nível de renda tenha crescido entre os anos de
2000 e de 2010, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS, produzido
pela Fundação Seade, 53 em cada 100 pessoas que residem no Lapenna
estão em situação de vulnerabilidade alta ou muito alta. A distribuição territorial
do índice apresenta um grau de diversificação social do bairro razoável, pois
diferentes localidades apresentam diferentes índices, mesmo que de modo
geral todo o bairro esteja em situação de vulnerabilidade. O centro do bairro
apresenta baixa vulnerabilidade - região mais antiga e consolidada do bairro,
enquanto na região do córrego do tietê - onde encontra-se as ocupações mais
recentes - apresenta vulnerabilidade muito alta.
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Figura 4: Índice Paulista de Vulnerabilidade Social

Fonte: Fundação SEADE – IPVS, IBGE – censo 2010

Um bairro jovem, na organização familiar e no perfil etário
A configuração demográfica deste território apresenta características distintas
em relação aos seus vizinhos, ao município de São Paulo e à Prefeitura
Regional na qual se insere. No Lapenna 20% dos responsáveis por domicílio
tem até 29 anos, contra 13% na Prefeitura Regional de São Miguel e 14% no
município de São Paulo. Já a proporção de crianças e jovens é extremamente
alta: 18% dos moradores do bairro tem até 10 anos (contra 13% tanto em São
Miguel como no município de São Paulo). Tal participação, próxima dos 20%,
correspondia a bairros como Ermelino Matarazzo, Vila Formosa, Pirituba e
Jaçanã no Censo de 1991.
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Gráfico 1: Participação das pessoas responsáveis com idade entre 10 e 29
anos por região

Unidades territoriais selecionadas – 2000 e 2010.
Fonte: IBGE, Censos demográficos.

A Proporção de idosos (mais de 60 anos), por sua vez, é expressivamente
mais baixa em termos comparativos: apenas 7%, contra 11% e 12% em São
Miguel e Município de São Paulo, respectivamente. No que se refere ao escopo
de ações do Plano de Bairro, isso implica, conforme foi observado em
entrevistas e observações que estão consolidadas na análise qualitativa em
uma demanda significativa de espaços de lazer, em áreas livres em ruas
seguras para o pedestre, além de atividades orientadas para esse segmento.
Gráfico 2: Participação da população com até 10 anos ou mais de 60 anos
por região (2010)

Unidades territoriais selecionadas.
Fonte: IBGE, Censo demográfico 2010.
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Excelente acesso a serviços públicos, mas oportunidades de melhoria no
entorno dos equipamentos
Hoje, o Jardim Lapenna possui uma boa oferta de serviços, comparativamente
a outras áreas periféricas do Município de São Paulo, o que o torna atraente a
novos moradores. Fazem parte dos equipamentos públicos do Jardim Lapenna
dois Centros de Educação Infantil (CEI) - conhecidos como creche do mutirão e
creche do campo, uma escola estadual (Professor Pedro Moreira Matos), uma
Unidade Básica de Saúde (UBS), um ponto de Leitura Municipal e um Centro
da Criança e do Adolescente - Projeto Cultural Educacional Novo Pantanal
(CCA - PROCEDU).
Figura 5: Equipamentos Públicos

Fonte: Geosampa

Isso não significa, por outro lado, que não tenham sido identificados no
processo participativo algumas demandas relevantes de ampliação, referentes
à programas de qualificação profissional, ampliação de serviços da assistência
social, relativos a alguns segmentos como jovens, tratamento de dependentes
químicos. Importante notar, mesmo assim, que não se tratam de novas
edificações (o que por si demandaria um investimento maior, além de processo
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mais demorados relacionados à desapropriação – particularmente difíceis dado
um contexto fundiário complexo), mas de serviços que podem se utilizar da
infraestrutura instalada.
Figura 6: Sociedade Amigos do Jardim Lapenna, UBS e Telecentro e
entorno

Fonte: interna ao projeto

Ao mesmo tempo, a leitura qualitativa do Lapenna indicou que os entornos dos
equipamentos públicos – isto é – os aspectos relacionados à sua inserção
urbana apresentam potencial de melhoria que o Plano de Bairro deve olhar
com atenção. Na área onde se situam a Sociedade Amigos do Jardim
Lapenna, UBS e CEI, a impermeabilização do solo adicionado ao alagamento
do córrego tem tornado a localização de difícil acesso em períodos de chuva,
tornando-se pontos frequentes de alagamento. No caso da Escola Pedro
Moreira, o acesso de pedestres é feito pela rua Rafael Zimbardi e o acesso de
automóveis pela Rua Pascoal Zimbardi, onde carros passam em alta
velocidade e não há sinalização de proteção ao pedestre.
Excelente acesso ao transporte estrutural, mas com problemas de micro
acessibilidade
A localização do Lapenna, do ponto de vista do acesso aos meios de
transporte estruturais, pode ser considerada estratégica. O bairro está
localizado ao lado de uma estação da CPTM (estação São Miguel Paulista), ao
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lado da alça de acesso à rodovia Ayrton Senna e também à avenida Jacu
Pêssego e Assis Ribeiro (artérias do sistema viário da zona leste), também
próximo ao ponto de ônibus que conectam o bairro a outros da zona leste e
também ao centro da cidade e metrô. Outro aspecto relevante de sua
localização é a proximidade com o centro comercial de São Miguel Paulista,
cujo trajeto pode ser feito a pé.
Figura 7: Rede de transporte

Fonte: Geosampa

Isso não significa, porém, que não exista importante demanda no Lapenna em
relação ao tema da mobilidade. Essa se dá precisamente nas questões que
tocam os objetivos do Plano de Bairro, isto é, relacionados à micro
acessibilidade. Nenhuma via do bairro é acessível para quem possui
mobilidade reduzida. São poucas as ruas com asfaltamento aceitável e
algumas ruas, como a Santa Angélica, não são providas de asfalto. As
calçadas não apresentam rebaixamento para acesso de cadeirantes nas
esquinas, são irregulares, tanto em tamanho, quanto em acabamento, para
além dos obstáculos físicos como entulho e carros estacionados.
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Figura 8: Mobilidade e alagamentos

Fonte: elaboração própria

Por um lado, uma parte importante das vias não dispõe de geometria
adequada, foram identificadas vielas estreitas no bairro e, finalmente, ruas de
terra em algumas porções – espacialmente na Vila Nair ocupação informal que
ainda não passou por processo completo de urbanização. A acessibilidade é
especialmente difícil nas áreas de ocupação recente: não existem acessos
para veículos e mesmo o trajeto a pé enfrenta sérios obstáculos, pois as vielas
de acesso mudam com frequência com as novas construções. Nessas áreas o
déficit de vias de acesso e circulação é alarmante, ao ponto de colocar em
risco a vida das pessoas numa eventual emergência que exija evacuação
rápida. As regiões de ocupação recente são as de pior mobilidade, mas a de
ocupação sobre o córrego do Tietê é a pior. Ali o acesso é feito através de
ponte de madeira improvisada, que perece a cada inundação em decorrência
da chuva. Considerando que a ponte de acesso é a mesma para evacuação
em caso de inundação, as 60 famílias residentes no local (com importante
quantidade de crianças pequenas, assim como mulheres grávidas e alguns
idosos e pessoas doentes) estão em constante risco de vida, pois a velocidade
com que a água atinge as casas é muito rápida e quando trata-se de barracos
feitos com material improvisado, eles vêm abaixo.
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Por outro, há uma intensa disputa pelo viário, entre automóveis, vans, bicicletas
motos e pedestres, notadamente nas vias de maior tráfego: Rafael Zimbardi e
rua Doutor Almiro dos Reis. A primeira, paralela à linha do trem, é o eixo
central de mobilidade do bairro, percorrendo o Jardim Lapenna em toda sua
extensão leste e oeste. É por ela que os moradores acessam a estação da
CPTM de São Miguel, a Avenida Jacu Pêssego e o bairro vizinho União de Vila
Nova. Nela também se concentra a maior parte do comércio do bairro. Seu
cotidiano mostra um permanente conflito pelo uso do espaço, do qual os
pedestres e ciclistas são os maiores prejudicados. Num dia comum podemos
observar ao mesmo tempo pedestres que vão e vem da estação do trem e da
passarela que comunica com o centro de São Miguel, estudantes (crianças e
adolescentes), ciclistas, carros e motos circulando de forma rápida nos dois
sentidos, vans de transporte clandestino, veículos de carga e descarga
comercial,

comércio

ambulante,

veículos

estacionados,

extensão

dos

comércios sobre as calçadas e uso das calçadas para fins de lazer. Tudo
acontece em menos de 10 metros de via e menos de um metro de calçada (na
maior parte do trecho), que estão quebradas e cheias de obstáculos, esquinas
sem rebaixamento, sem faróis, sem maior sinalização, sem mecanismos de
redução de velocidade, e, de noite, sem iluminação adequada.
Figura 9: Rua Rafael Zimbardi

Fonte: interna ao projeto
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A disputa pela via pública não é característica exclusiva da Rafael Zimbardi.
Em outras áreas o conflito é o mesmo. A figura abaixo registra um momento de
disputa pela calçada entre um pedestre e dois carros na rua Pascoal Zimbardi,
paralela à Rafael Zimbardi. Nessas e em outras ruas, nota-se um intenso fluxo
de pedestres. Em meio a disputa, os pedestres circulam no meio da rua e
alguns moradores marcaram seu território fixando obstáculos que impedem a
invasão das calçadas por parte dos carros, como mostra a figura à direita. O
aumento da largura das calçadas não é visto como uma opção viável pelos
moradores, pois alegam que a medida em que se avance com as calçadas, os
moradores avançam com a construção de suas casas.
Figura – A disputa pelas calçadas

Figura 10: A disputa pelas calçadas

Fonte:
ao ao
projeto
Fonte:Interna
interna
projeto

Perpendicular a esse eixo encontra-se a Rua Dr. Almiro dos Reis que avança
para o interior do bairro. A rua tem importante função comercial e direciona
grande parte do fluxo de pessoas rumo à equipamentos importantes (UBS,
Associação de Moradores, Campo de Futebol, Creche, Galpão de Cultura e
Cidadania, CCA). Ainda que a rua tenha uma largura adequada, carece de
medidas de segurança e regras que permitam seu uso de forma harmônica por
pedestres, moradores, comerciantes e veículos. Uma grande reivindicação dos
moradores é a necessidade de uma lombada para conter a velocidade dos
veículos.
Em relação à sinalização viária, se por um lado existem algumas placas com
indicação de lombadas e limites de velocidade, por outro faltam sinalizações e
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pinturas no asfalto indicando trechos de travessia de pedestres, inclusive na
região de acesso às creches, UBS, escola e trem. O uso da bicicleta, por sua
vez, é frequente. O Jardim Lapenna é um bairro que não apresenta topografia
acidentada. O relevo não se apresenta como uma barreira para o
deslocamento, principalmente, de pedestres e bicicletas. O bicicletário da
estação São Miguel foi inaugurado em 2014 e está sempre cheio, reforçando a
importância desse meio de transporte. Falta, no entanto, infraestrutura ciclável
nas vias do bairro, que permita mais segurança aos seus moradores.
Atratividade, pressão fundiária e rápido crescimento populacional
A combinação entre boa oferta de equipamentos públicos e excelente
acessibilidade no nível regional faz do Lapenna um bairro extremamente
atrativo, submetendo-o a uma pressão fundiária constante. A leitura qualitativa,
realizada por meio de entrevistas e percursos no bairro (relatados no relatório 2
– Lapenna desde dentro) indica um mercado imobiliário informal bastante
expressivo e porções do bairro passando por um processo de verticalização.
Os alugueis em áreas de ocupação recente (e precária) apontam para valores
entre R$ 200 e R$ 700 para um cômodo com banheiro. Ao mesmo tempo, o
comércio de materiais de construção denota uma atividade intensa.
Figura 11: A Ocupação do Lapenna

Fonte: Geoportal e Google Earth
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A incerteza fundiária e a fragilidade ambiental dos “fundos” do loteamento
inicial marcam a configuração do Lapenna. Estes fatores conjugaram-se
levando a que as ocupações irregulares fossem as que comandassem o
processo de conformação do bairro. Nesse sentido, o Lapenna reproduz a
história de crescimento periférico da metrópole industrial, caracterizado pela
pressão de locais de várzea de rio, neste caso do rio Tietê, e transformação de
suas frágeis áreas ambientais em locais inapropriados, mas de fato ocupados
para fins habitacionais.
Com efeito, mais recentemente, dois fatores levaram a um aumento da pressão
fundiária sobre o bairro. De um lado, o prolongamento da Avenida JacuPêssego, conforme pode ser observado pelas imagens aéreas, envolveu a
remoção de uma quantidade significativa de pessoas da favela Vila Nair
(localizada onde hoje está o Parque Jacuí), o que não foi acompanhado pela
produção de habitação social na mesma escala. Ou seja, ao mesmo tempo em
que o Estado realizou uma intervenção que melhorou a condição de
acessibilidade do bairro (embora com efeitos diminutos para a população local
que utiliza predominantemente o transporte público), a obra significou a perda
de habitação para um grupo importante de população das redondezas
resultando em pressão fundiária sobre o Lapenna. Relatos, registrados em
campo, relacionam a remoção com algumas das ocupações recentes. O
segundo fator é fruto da organização comunitária e da mobilização social, que
fez com que o Lapenna recebesse uma boa oferta de equipamentos públicos.
Tal posição relativa favorável, nesse sentido, acabou por fazer mais visível o
bairro no contexto da zona leste paulistana.
Por conta disso, o bairro tem passado por uma intensa dinâmica de
crescimento demográfica desde 2000 (2,7% a.a.), com taxas bastante
superiores às observadas em São Miguel (que reduziu sua população no
período) e no Município de São Paulo. Mesmo utilizando o dado oficial da
saúde (Siab, 2015), o bairro apresentaria um crescimento nos últimos 6 anos
de 5,4% ao ano bem acima do 1,2% ao ano que vem crescendo o município de
São Paulo.
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Os impactos da dinâmica urbana recente
Os problemas ambientais do Lapenna apresentam um quadro de complexidade
típico dos assentamentos humanos em áreas de várzea, que se vê reforçado
pela forte pressão habitacional e as ocupações precárias de praticamente
todas as áreas não ocupadas durante os últimos anos. O fato de ser essa área
natural de cheia do Rio Tietê, inclusive fazendo parte do seu curso original
torna-a extremamente suscetível a alagamentos. Embora não constem nos
dados oficiais a respeito dos pontos de alagamento, fotografias aéreas indicam
essa área como espaço preferencial para a função de enchente e
transbordamento nas épocas de chuva. Um agravante diz respeito às suas
baixas cotas, que variam entre 725 e 735 metros, além de problemas de
drenagem devido ao lençol de água semi aflorante, isto é, o lençol freático
bastante próximo à superfície do solo.
Figura 12: Sobreposição do Rio Tietê 1930 - 2017

Fonte: Mapa Digital da cidade de São Paulo

Ressaltem-se, ainda, os problemas de cobertura dos serviços de saneamento.
De acordo com os dados oficiais, no Lapenna, 40% dos moradores encontramse sem acesso à água tratada. Adicionalmente, o esgotamento sanitário tem
déficit de cobertura importante pois quase 10% dos domicílios despejam seus
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dejetos a céu aberto. São índices altos se comparados com o distrito de São
Miguel e o Município de São Paulo.
Gráfico 3: Distribuição dos domicílios segundo forma de abastecimento
de água
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Gráfico 4: Distribuição dos domicílios segundo forma de destinação do
esgoto
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Uma vez que as vielas são informais e de difícil locomoção, a coleta de lixo é
parcial no bairro. O resultado dessa prática é um grande número de pragas
(ratos, escorpiões e, por vezes, cobra) e insetos transmissores de doença,
como também doenças de pele associada a uso da água poluída do córrego
para higiene pessoal.
O descarte indevido de resíduos sólidos não é exclusivo das regiões das
ocupações recentes. Em qualquer parte do Lapenna é possível identificar
descarte de entulho (ao invés de lixo comum), pois estes não são coletados por
serviço público. Calçadas com pouca circulação e espaços livres são os locais
mais viciados. Por vezes, é possível também observar móveis usados
descartados na frente das casas dos moradores.
Figura 13: Córrego no Lapenna

Fonte: interna ao projeto

O cenário tendencial
O quadro que é possível ser retratado do Jardim Lapenna, a partir das leituras
técnica e participativa do território (incluindo, portanto, tanto o levantamento de
indicadores oficiais quanto uma escuta qualitativa do bairro) nos levam a
projetar um agravamento dos problemas no Lapenna, caso o Plano de Bairro
não seja implementado. Ademais, situações de risco iminente relacionados às
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ocupações sobre o antigo leito do rio, aos eventos pluviométricos extremos,
quedas dos muros e risco de morte – podem levar a consequências graves no
curto prazo.
A população do Jd. Lapenna hoje é muito jovem, sua população de crianças é
(proporcionalmente ao total da população) superior à do distrito de São Miguel
Paulista e à do município de São Paulo. As crianças de hoje serão os jovens de
amanhã e para estes jovens existirá a demanda por inserção no mercado
profissional. Tal inserção pede que os jovens em questão passem por um
processo de qualificação profissional, seja através de cursos superiores,
técnicos,

profissionalizantes

ou

até

mesmo

de

incentivos

ao

empreendedorismo. A falta destes incentivos pode acarretar em um elevado
índice de desemprego ou a uma alta taxa de vulnerabilidade social.
É esperado também que haja um envelhecimento desta população, de modo
que as crianças passem a representar um percentual cada vez menor desta
população e que a proporção de idosos cresça. Tal configuração populacional
faz com que surjam cada vez mais demandas por parte desta população idosa,
entre as quais estão uma maior necessidade de remédios e atendimento
médico, realização de atividades esportivas voltadas à terceira idade e
segurança ao realizar deslocamentos a pé.
Frente a estas questões a UBS instalada no bairro pode não ser suficiente para
lidar com o crescimento da demanda por atendimentos da população idosa, os
espaços livres existentes não oferecem as oportunidades de atividades físicas
adequadas para esta faixa etária e os deslocamentos a pé não são seguros
devido à falta de regularidade e largura nas calçadas e a decorrente
necessidade de disputa por espaço viário com os automóveis.
Os alagamentos passaram a ocorrer de forma mais intensa no Jd. Lapenna nos
últimos anos, dificultando o acesso à UBS e à creche, ambas próximas ao
campo de futebol; além de representar uma ameaça a uma parcela da
população que mora em áreas sujeitas a fortes alagamentos. Com as
mudanças climáticas em curso existe uma tendência à concentração de chuvas
em períodos mais curtos e com maior intensidade, além de uma tendência ao
prolongamento dos períodos de seca. Chuvas mais concentradas e mais
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intensas agravariam os já existentes alagamentos do bairro, fazendo com que
a UBS e a creche fiquem inacessíveis e aumentando a possibilidade, por
exemplo, de crianças ficarem ilhadas na creche sem poder retornar às suas
casas. Ademais, a situação dos moradores de áreas sujeitas a alagamentos se
tornaria ainda mais precária, potencializando a sensação de insegurança e
aumentando a probabilidade de que pertences ou até mesmo casas inteiras
sejam levados pela água, o que representaria maior vulnerabilidade social no
bairro.
Existem hoje alguns conflitos em curso no Jd. Lapenna, como por exemplo
quanto à questão do lixo. A falta de conscientização por parte de alguns
moradores aliada à falta de regularidade da coleta de lixo e à ausência de
pontos específicos para o descarte adequado de resíduos faz com que
moradores do bairro entrem em conflito. A inércia desta situação; ou seja, a
continuidade da falta de clareza quanto ao descarte de resíduos e a falta de
conscientização sobre o problema; pode ser um fator agravante neste conflito
ou em outros existentes
Os espaços livres públicos existentes hoje no Jd. Lapenna além de serem
pouco representativos em área não apresentam a manutenção adequada. São
frequentes as queixas por parte dos moradores do uso destes espaços para o
consumo de drogas, o que afasta boa parte dos moradores destes espaços. A
falta de manutenção agravaria este cenário, de modo que boa parte da
população não faria uso frequente de praças ou parques, o que é
particularmente ruim em um bairro com alta concentração de crianças. O uso
de espaços públicos, além de oferecer diversos benefícios oriundos do convívio
social, é um bom incentivo à realização de atividades físicas, algo importante
para a saúde tanto de jovens quanto de adultos e idosos. A má qualidade
destes locais pode privar a população do Jd. Lapenna destes benefícios.
Com exceção da Rua Rafael Zimbardi, o Jd. Lapenna apresenta um número de
árvores muito aquém da média do município de São Paulo. A ausência de
elementos vegetais priva os pedestres de sombra em suas caminhadas, o que
torna as torna mais desagradáveis, além de servir como fator potencializado de
picos de calor nas horas do dia com temperaturas altas devido à presença de
elementos com elevada taxa de irradiação térmica, tais como asfalto e cimento.
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Ao mesmo tempo, e isso é um reconhecimento para a capacidade de
transformação do Lapenna, o bairro conta com uma significativa rede de
mobilização social. São organizações da sociedade civil no bairro o
equipamento cultural social Galpão de Cultura e Cidadania, a associação
S.O.S - Lapenna e a Sociedade Amigos do Jardim Lapenna. A Associação
S.O.S - Lapenna atua no auxílio de pessoas que passam necessidades, sejam
estas de alimentos, de acesso à saúde, assistência jurídica, e atuam, também,
na integração das crianças e adolescentes no futebol. Neste sentido, também
contam com a Sociedade Amigos do Jardim Lapenna atuante na inserção das
crianças e adolescentes no futebol (masculino) e em outros projetos para
idosos, nas festividades do bairro, bem como da organização comunitária. Por
fim, a Fundação Tide Setúbal, que tem apoiado o bairro e suas associações em
seus projetos há muitos anos e fixou-se no território em 2005 através do
Galpão de Cultura e Cidadania. O Galpão oferece atividades culturais e
educativas para jovens e adolescentes do bairro.
Essa rede de mobilização já produziu um histórico de lutas importantes,
responsável pela instalação de boa parte dos serviços e equipamentos públicos
na área. Ainda mais recentemente, produziu intervenções que vão ao encontro
das propostas construídas ao longo do processo participativo do Plano de
Bairro: os mutirões para reforma e transformação das praças do Galpão e da
Escola Pedro Moreira. Durante dois finais de semana, moradores do Lapenna
se engajaram para limpar e introduzir nessas áreas mobiliários que as
tornassem mais bonitas e atrativas para o uso cotidiano dos seus moradores.
Os resultados foram imediatos: as praças passaram a ser intensamente
ocupadas, sobretudo, por crianças. Foi mais uma mostra de que a
transformação do Lapenna não apenas é possível, mas já está acontecendo, o
que reforça as perspectivas de resultados positivos do Plano de Bairro.
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Parte 3 - O LAPENNA QUE QUEREMOS

A construção de um território de direitos a partir do horizonte de transformação
desejado implica, de partida, no reconhecimento de um percurso coletivo. Isso
significa a consciência em relação à trajetória de lutas e conquistas obtidas
pela mobilização no bairro a partir da memória e da valorização da transmissão
e compartilhamento do conhecimento social nesse caminho. Ao mesmo tempo
que incorpore continuamente novas vozes, seja aberto aos diferentes pontos
de vista e seja capaz de mediar seus conflitos. O bairro que se mobiliza pelos
direitos compreende os novos desafios e dispõe de instrumentos de
transformações que o Plano de Bairro é capaz de mobilizar. Assim, o território
de direitos é capaz de organizar a ação coletiva, construir e revisar suas
agendas e priorizar demandas.
O “Lapenna que queremos” é um território que assegura o usufruto dos bens
naturais comuns, compartilha a qualidade do seu ambiente e aproxima seus
moradores dos elementos naturais presentes – áreas verdes e rios. Condição
essencial é assegurar um bairro capaz de conviver com a sua condição de
várzea, capacitado para lidar com as cheias e dispondo de um sistema eficaz
de drenagem nos eventos mais extremos. Um bairro que lida com os resíduos
sólidos produzidos e dispõe de uma coleta organizada com responsabilidades
definidas em compartilhadas entre moradores e poder público e que promova a
partir disso alternativas de emprego e renda e de alimentação saudável para
seus habitantes.
O “Lapenna que queremos” promove os direitos, assegura o uso coletivo e
compartilhado dos espaços públicos. Isso passa por prover elementos da
infraestrutura urbana que assegurem conectividade, deslocamentos seguros e
compatíveis entre transporte coletivo, transporte ativo (pedestres e bicicletas) e
transporte individual; mobiliário urbano que permita momentos de parada,
estacionamento e trocas entre modais e aproveitar as áreas livres disponíveis
assegurando o uso coletivo combinado com a proteção a segmentos
específicos da população (crianças e idosos por exemplo). Mais do que a
adequação desses espaços, o convívio estará vinculado à uma forma pactuada
de gestão de conflitos.
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O “Lapenna que queremos” tem na diversidade social um grande ativo,
estruturado a partir das condições de moradia digna às pessoas, com
infraestrutura básica de saneamento. Isso passa, prioritariamente, pelo
atendimento emergencial e proteção à vida nas áreas de risco de iminente,
precedidos por um mapeamento dessa situação. O bairro terá também
promovido intervenções estruturais que garanta condições de salubridade,
permita a circulação adequada e a qualidade estrutural das edificações. E terá
promovido a segurança na posse a todos que nele vivem; ao mesmo tempo,
valorizando a infraestrutura de equipamentos públicos existentes, qualificando
o seu entorno e ampliando a oferta de serviços a partir deles, não
necessariamente com novas edificações.
O “Lapenna que queremos” terá construído e reconhecido uma rota que aborda
um horizonte de futuro de transcender períodos de governo que enquanto não
forem atingidos ou estiverem vigentes como desafios, o plano conserva sua
validez. O caminho que promova também novos exercícios participativos que
revisem, priorizem e compartilhem escolhas, incorpore novos anseios e novas
organizações, mas que conservem o sentido coletivo e pactuado.

34

Desafio 1 - FORTALECER UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANTE
E EFETIVA
Proposta 1 - FORTALECIMENTO DO COLEGIADO DO PLANO DE BAIRRO
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
O colegiado de lideranças e associações do Jardim Lapenna, constituído para
o desenvolvimento e validação das propostas do Plano de Bairro é a
organização responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento do Plano
de Bairro. Institucionalizar o colegiado, definindo regras e procedimentos para o
seu

funcionamento

constitui

na

principal

estratégia

para

liderar

a

implementação e monitoramento do Plano de Bairro, articulando demandas de
diferentes associações, mediando conflitos e qualificando a interlocução com o
poder público.
JUSTIFICATIVA
Ao longo do processo de desenvolvimento do Plano de Bairro, no levantamento
das informações qualitativas no “Lapenna Desde Dentro” e, principalmente, nas
oficinas de diagnóstico e de propostas, ganhou grande destaque a referência
sobre a necessidade de organização comunitária. Ficou claro que garantir as
melhorias para o bairro, mediar os conflitos e propor soluções coletivas
dependia de um maior grau de articulação entre cidadãos e organizações
atuantes no bairro.
BENEFÍCIOS
O Plano de Bairro se distingue, entre o cardápio de instrumentos de
planejamento territorial disponível na cidade, como uma iniciativa da sociedade
civil. Pela sua natureza, mais do que uma plataforma de obrigações para o
poder público é um norte para os seus moradores atuarem politicamente.
Dessa forma, se bem-sucedida, essa proposta significa ampliar a capacidade
dos moradores do Jardim Lapenna de realizar suas conquistas, seja
pressionando o poder público, seja buscando iniciativas e alternativas dentro
do bairro.
AÇÕES
ü Formalizar o colegiado, definindo sua composição, sua estrutura de
funcionamento, agenda de encontros e peso igual na tomada de
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decisões seja morador, seja liderança ou instituição. São funções do
colegiado:
o Acompanhar o processo de planejamento e orçamento da cidade
e garantir os recursos necessários para realizar as ações
pactuadas;
o Criar canais de comunicação para divulgar ações e cronogramas
do plano de bairro e das organizações;
o Promover a formação de mediação de conflitos para o colegiado
do Jardim Lapenna, e outras formações temáticas que subsidiem
a ação desse grupo e o incorpore em uma cultura menos
assistencialista e mais propositiva;
o Monitorar e defender o Plano de Bairro;
o Estabelecer rede intersetorial com o poder público para
articulação das demandas e diagnóstico das organizações do
colegiado.
ü Fortalecer a coletividade entre organizações públicas (UBS, Escolas,
CEIS), instituições do terceiro setor e comunidade realizando:
o Reunião no início do ano com as instituições para definição de
agenda coletiva;
o Encontros periódicos com a comunidade para divulgar as ações
das instituições;
o Articulação regional com fórum da zona leste;
o Fortalecimento da Rede de Proteção do Lapenna articulando-a
com equipamentos (UBS, Escolas, CEIs, CCA) do bairro em nível
macro-local;
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Proposta 2 - ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DOS ESPAÇOS LIVRES
DESCRIÇÃO
A proposta consiste em organizar e pactuar formas de gestão e cuidado com
os espaços livres a partir dos próprios moradores, com a criação de regras de
convívio, acompanhamento e conscientização sobre a importância de respeitar
essas regras, realização de mutirões de limpeza e cuidado com o bairro. Os
espaços livres são tanto lugares de convívio e desfrute como, frequentemente,
áreas de conflito. Mediar tais conflitos, qualificar os espaços e acompanhar
esses processos são ações que melhoram a qualidade de vida de todos sem
que, necessariamente, haja dependência do poder público.
JUSTIFICATIVA
O contexto de pressão fundiária e de forte disputa pelos espaços livres no
Jardim Lapenna aumentou o desafio por zelar pelas áreas que são de uso
comuns a todos os moradores. Observou-se que essas áreas estavam
fortemente associadas a: (i) possibilidade de novas ocupações; (ii) degradação
física e insegurança; (iii) baixo reconhecimento sobre a sobre a importância
destes lugares e de sua preservação para o bairro. Ao longo do processo
participativo ficou claro que apenas os próprios moradores, organizados,
podem transformar a dinâmica desses espaços.
BENEFÍCIOS
A apropriação dos espaços livres pelos moradores só será possível através do
entendimento que o cuidado é dever de todos. A experiência de ações
relacionadas aos mutirões (para limpeza, e requalificação de alguns dos
espaços públicos) mostrou que estão associados à percepção de que é
possível melhorar a vida no Jardim Lapenna a partir da ação coletiva. A
capacidade de organização para gerir espaços comuns extrapola os benefícios
localizados e significa um exemplo concreto da prática da cidadania ativa.
AÇÕES
ü Criar comissão de zeladoria dos espaços livres, composta por
moradores (dividir responsáveis pelas 12 microareas do bairro conforme divisão da UBS e no nível da rua), responsável por:
o Criar calendário para manutenção periódica dos espaços públicos
e poda de árvores;
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o Produzir planos de conscientização sobre como cuidar dos
espaços livres e públicos (aproveitar as reuniões das CEIS,
Escola e CCA, além das reuniões da UBS, para replicar as
informações, levando em consideração o calendário anual das
instituições);
o Orientar e fiscalizar o descarte de resíduos sólidos, seguindo
calendário criado para esse fim;
Figura 14: Espaços públicos livres no Jardim Lapenna

Figura 15: Equipamentos públicos do Jardim Lapenna
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Desafio 2 - PROMOVER UM BAIRRO EM HARMONIA COM SEU MEIO
AMBIENTE
Proposta 1 - ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
A proposta consiste em estabelecer responsabilidade e ações para todos os
atores envolvidos na gestão dos resíduos sólidos no bairro: moradores,
gestores dos equipamentos públicos, empresas responsáveis pela coleta e
Prefeitura Regional. No sentido dos princípios do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PGIRS) de atuar prioritariamente a não produção, passando
pela reutilização, procurando reduzir os resíduos a serem coletados e
destinados aos aterros sanitários. Trata-se de combinar uma matriz de
responsabilidades, investimentos físicos para melhoria da gestão, pactuação
social (em diálogo com o desafio 1 deste Plano de Bairro) e trabalho de
educação ambiental.
JUSTIFICATIVA
A importância de trabalhar com resíduos sólidos ficou clara ao longo de todo o
processo participativo. Um aspecto importante levantado diz respeito à relação
entre o descarte e espaço público: foram detectados 19 pontos viciados de
descarte de entulho e lixo. A questão foi, ainda mais problemática, em duas
ruas importantes do bairro. Parte deles coincidiam com a existência de espaços
livres e espaços públicos. Foram relatadas experiências de organização de
mutirões, porém sem que esses tivessem introduzido, de forma eficaz, maior
responsabilidade sobre o descarte. Há ainda o aspecto da educação ambiental,
com descarte do lixo fora dos dias fixados de coleta. Sobretudo, a gestão de
resíduos sólidos no Jardim Lapenna configura-se por ser origem de conflitos no
bairro. A cada mutirão ou tentativa de definição de novos pontos de coleta há
um desarranjo que tem como consequência enfraquecer a confiança de
organizar a ação coletiva no Jardim Lapenna. Por outro lado, a leitura
participativa do Jardim Lapenna (desde dentro) identificou também importantes
potenciais a serem trabalhados no bairro, e exemplo de moradoras que
voluntariamente trabalham com a separação de resíduos, além do potencial
econômico e artísticos dos resíduos.
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BENEFÍCIOS
Implantar uma estratégia de gestão de resíduos sólidos no Jardim Lapenna tem
com benefício central mostrar a capacidade da pactuação dos atores em
mediar e organizar conflitos, servindo como efeito de demonstração
fundamental para destacar a importância da organização de ações coletivas no
Jardim Lapenna. Seus resultados refletem, por sua vez, a capacidade de
qualificação dos espaços públicos e, consequentemente, uma relação com
autoestima do bairro. Benefícios tangíveis também podem ser extraídos dos
resultados relacionados com a drenagem e a saúde pública.
AÇÕES
ü Desenvolver Programas e Campanhas de Educação para redução,
reciclagem, reuso e eliminação de pontos de entulho e divulgar o serviço
SP156 para fazer reclamações sobre o serviço de coleta de lixo no
bairro;
ü Instalar ecoponto, lixeiras, papeleiras para coleta seletiva nas praças,
comércios, organizações e equipamentos públicos;
ü Organizar agenda do cata-bagulho, do ecoponto, dos locais de coleta
seletiva e divulga-la com mapas e cartaz informativo em pontos de
grande circulação (trem, passarela, equipamentos públicos de saúde e
educação, galpão);
ü Expandir e formalizar a coleta de lixo na região da Santa Angélica e
identificar outros locais a serem cobertos;
ü Fazer multirões para limpar os pontos de acumulo de resíduos sólidos.
Figura 16: Locais de descarte de lixo e entulho
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Proposta

2

-

IMPLEMENTAÇÃO

DE

INTERVENÇÕES

DE

MICRODRENAGEM
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
Desenvolver ações de microdrenagem que reduzam a ocorrência de
alagamentos, permitindo a retenção de parte da água e possibilitando um
escoamento mais rápido. O objetivo é que essas incidências ocorram apenas
em dias de eventos extremos, facilitando a realização de planos de
emergência. Considerando que as ações mais estruturais tomarão tempo e
orçamento expressivos, lidando ainda com uma dinâmica da ocupação urbana
extremamente complexa, estratégias de microdrenagem e manejo das águas
permitem aumentar a resiliência do bairro e a convivência dos os períodos de
precipitação mais intensa, já que diminuídos os eventos o Jardim Lapenna irá
dispor de mais elementos para organizar planos de emergência efetivos.
JUSTIFICATIVA
O contexto geo-ambiental de ocupação do Jardim Lapenna tem combinado
uma relação entre rápido crescimento demográfico, ocupação crescentemente
nas áreas de maior vulnerabilidade ambiental e localização no contexto das
várzeas do Tietê, áreas que, por definição são naturalmente inundáveis. O
desafio se multiplica em função da delimitação do bairro por muros o que tem,
na sua porção norte, agravado a questão das enchentes. Soma-se a isso, a
complexa condição social dos habitantes do pontos mais vulneráveis com a
exploração de uma atividade de locação extremamente rentável (valores de
aluguel em torno de R$ 600/ mês).
BENEFÍCIOS
As ações de microdrenagem tem o potencial estratégico de amenizar o
problema frente a uma solução de longo prazo a ser desenvolvida junto a um
conjunto amplo de atores. Nesse sentido, garante-se, de imediato, a redução
do risco e a proteção da vida. Da mesma forma e considerando-se os relatos
de dificuldade de acesso à escola/creche/UBS, amplia-se o acesso a
equipamentos e serviços públicos e produz um efeito positivo na saúde pública
do bairro. Adicionalmente diminui a tensão e o conflito social no Jardim
Lapenna. O desenvolvimento de calçadas drenantes, por sua vez, pode ser
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combinada com o desenvolvimento de ações de qualificação profissional e
geração de emprego e renda.
AÇÕES
ü Estruturar soluções técnicas, social e ambientalmente adequadas para a
melhoria da microdrenagem, tais como soluções pluviais e
bombeamento;
ü Aumentar permeabilidade do solo: jardins de chuva, biovaletas,
canteiros pluviais, pavimento e calçadas drenantes;

Figura 17: Áreas afetadas por alagamentos
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Proposta 3 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS VERDES E CRIAÇÃO DE HORTAS
COMUNITÁRIAS
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
A proposta consiste em melhorar a qualidade ambiental do Jardim Lapenna,
especialmente no que consiste na infraestrutura verde, ao integrar os espaços
livres existentes ampliando a sua conectividade, a percepção dos moradores
do bairro sobre sua disponibilidade e associando com as possiblidades de
geração de renda e alimentação de qualidade. Não se trata, dadas as
limitações fundiária existentes, de ampliar a quantidade imediata (associado
com a proposta de espaços livres) mas de aprimorar a situação de contexto de
qualificação criando caminhos, melhorando o conforto ambiental e a retenção
de águas pluviais com arborização urbana.
JUSTIFICATIVA
O quadro atual para a qualidade ambiental do Jardim Lapenna possui uma
combinação de elementos que é prejudicial à qualidade de vida dos seus
moradores, isto é, uma combinação de alta densidade com a baixa
disponibilidade de áreas verdes públicas (parques, praças e arborização viária).
O parque público mais próximo é o Parque Jacuí, que fica a menos de 1km de
distância para 63% dos moradores do Jardim Lapenna. Porém, não é um
espaço de referência para atividades de lazer para a população do bairro, e
para crianças em idade de 0 a 5 anos, fora da sua capacidade de acesso. Um
primeiro olhar para a arborização leva a crer que o bairro é bem servido de
árvores, mas quando desconta-se aquelas existentes na rua Rafael Zimbardi o
índice de arborização chega a 18,4 árvores por quilômetro de via, valor inferior
ao índice do distrito São Miguel e metade do índice da cidade de São Paulo.
BENEFÍCIOS
A implementação de uma infraestrutura verde no Jardim Lapenna garante
maior conforto ambiental para as residências e para os deslocamentos de
pedestres, induzindo a potenciais benefícios como menor incidência de
doenças respiratórias. Ao mesmo tempo, permite a melhora da retenção de
águas pluviais e o incremento na utilização das áreas hoje existentes.
Combinadas com o desenvolvimento de uma ação programática relacionada às
hortas urbanas podem permitir a geração de alternativas de geração de renda
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dentro do próprio bairro e uma alimentação mais saudável para os seus
moradores.
AÇÕES
ü Zelar e proteger as árvores existentes (com atenção especial para a Rua
Rafael Zimbardi) e plantar novas árvores;
ü Criar hortas comunitárias, em solução ambientalmente adequadas
quando localizadas áreas contaminadas;
ü Melhorar a paisagem e criar rotas de acesso entre as áreas existentes;

Figura 18: Áreas verdes existentes
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Desafio 3 – FORTALECER O BAIRRO DO JARDIM LAPENNA
Proposta 1 – MELHORIA E COMPARTILHAMENTO DE VIAS
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
A intervenção no sistema viário do Jardim Lapenna se baseia em uma
intervenção na rua Rafael Zimbardi, principal via do bairro que dá acesso à
estação São Miguel Paulista da CPTM e na pavimentação de ruas ainda não
asfaltadas. Na rua Rafael Zimbardi será criada uma via compartilhada na qual o
trajeto realizado por bicicleta e a pé seja mais amigável, de modo a induzir o
motorista de automóvel a reduzir a velocidade. Além disso, serão repensadas a
vegetação e serão adicionados equipamentos como mesas, cadeiras e
paraciclos, gerando integração com o comércio, atividade consolidada ao longo
desta via.
JUSTIFICATIVA
A estação São Miguel Paulista conecta a população do Jardim Lapenna com o
transporte público de alta capacidade. O acesso que dá para a rua Rafael
Zimbardi faz com que haja intensa movimentação nesta rua e a falta de
espaços na estreita calçada faz com que muitas pessoas circulem ou pedalem
pelo leito carroçável, dividindo o espaço com os automóveis estacionados e em
circulação. O uso simultâneo do viário por parte de pedestres, ciclistas e
motoristas não está de acordo com a distribuição do viário. São frequentes os
relatos de pedestres que se veem em risco de atropelamento, não se sentindo
seguros ao caminhar pela rua Rafael Zimbardi. Além das ruas de grande
circulação como a Rafael Zimbardi, ruas não pavimentadas necessitam de
investimento para garantir melhores condições de vida para os moradores.
BENEFÍCIOS
A intervenção na rua Rafael Zimbardi trará melhores condições de circulação
para pedestres e ciclistas, melhorias para o comércio e mais segurança. A
pavimentação das ruas melhorará as condições de circulação nas vias,
evitando o convívio com poeira e lama por parte dos moradores e das pessoas
que circulam por estas vias.
AÇÕES
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ü Instalar pavimentação drenante ou outras formas de melhoria nas ruas
de terra;
ü Instalar mobiliário urbano, tais como bancos, postes de iluminação e
sinalização, bebedouros e outros;
ü Implementar medidas moderadoras de tráfego, tais como lombadas,
sonorizadores, elevação do leito carroçável;
ü Realizar intervenção de compartilhamento de via (pedestre, bicicleta e
automóvel) na rua Rafael Zimbardi; com limite de velocidade seguro;
ü Repensar a localização da feira-livre que acontece na Rua Dr. Almiro
dos Reis.

Figura 19: Problemas de pavimentação e compartilhamento de vias
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Figura 20: Prospectiva de compartilhamento de via na Rua Rafael
Zimbadri (antes/depois)
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Proposta 2 - QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS LIVRES DO BAIRRO
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
A proposta consiste em projetos de qualificação de espaços públicos existentes
e hoje subutilizados. Existem praças e terrenos vazios que podem receber
ações do governo ou de mutirões e se transformar em locais de convívio e
lazer para crianças, jovens, adultos e idosos. Após a reforma é importante que
a comunidade passe a ocupar os espaços para que esses não voltem ao
abandono anterior.
JUSTIFICATIVA
O Jardim Lapenna apresentou rápido crescimento demográfico nos últimos
anos, gerando forte pressão fundiária e caracterizando-se como uma
população muito jovem. Apesar da pressão fundiária as praças existentes
foram mantidas, contudo, seus usos e manutenção estão inadequados: a
população relata que estes espaços são utilizados como locais de consumo de
droga, servem de estacionamento para as moradias vizinhas e viraram pontos
viciados de descarte irregular de entulho e lixo.
BENEFÍCIOS
Com a requalificação de praças e outros espaços livres a comunidade ganhará
locais de convívio e lazer. Uma vez que esses espaços sejam ocupados e
apropriados pela comunidade os antigos usos não poderão mais voltar, o que
fará com que o sentimento de insegurança, por conta da drogadição, diminua,
bem como a proliferação de doenças decorrentes do acúmulo de entulho e lixo.
AÇÕES
ü
ü
ü
ü

Instalar parquinhos para as crianças (balança, escorregador, gangorra);
Instalar academias ao ar livre dentro do bairro;
Instalar mesas de xadrez nas praças;
Criar espaços de esporte e lazer aos domingos (ruas de lazer
exclusivamente para os pedestres).
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Figura 21: Espaços públicos Livres

49

Figura 22: Prospectiva de qualificação do terreno próximo ao Mutirão
(antes/depois)
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Proposta 3 - CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO TRANSPORTE
ATIVO E COLETIVO
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
A proposta consiste medidas que favoreçam o transporte ativo (deslocamentos
a pé ou de bicicleta), garantindo a segurança e a acessibilidade nos
deslocamentos, bem como a integração do Jardim Lapenna ao bairro vizinho
União de Vila Nova.
JUSTIFICATIVA
Como o Jardim Lapenna está ligado à estação de trem da CPTM São Miguel
Paulista, a maior parte dos deslocamentos internos no bairro acontecem a pé
ou de bicicleta. Em visitas e por conta do relato dos moradores percebe-se que
as vias não estão preparadas para receber esses deslocamentos de forma
segura, faltando calçadas adequadas e acessíveis, sinalização de via
compartilhada entre carro e bicicleta e iluminação voltada aos pedestres.
Também falta ao Jardim Lapenna meios de transporte coletivo de acesso ao
bairro vizinho União de Vila Nova.
BENEFÍCIOS
Espera-se que com a criação de condições favoráveis ao transporte ativo mais
pessoas escolham esse tipo de modo para fazer seus deslocamentos, que elas
se sintam mais seguras, que pessoas com acessibilidade reduzida consigam
transitar pelo bairro e que os acidentes envolvendo veículos automotores e
pedestres ou ciclistas se reduzam consideravelmente. Com a troca do
transporte motorizado pelo transporte ativo haverá ganho de saúde para os
moradores, seja pela atividade física em si, seja pela redução da poluição (do
ar e sonora). E com o transporte para o bairro União de Vila Nova, a mobilidade
entra-bairro será garantida.
AÇÕES
ü Tornar as vias cicláveis com sinalização adequada; e instalar paraciclos
nas vias de maior comércio;
ü Melhorar as calçadas e garantir acessibilidade;
ü Ampliar a segurança do pedestre com iluminação adequada das vias e
calçadas;
ü Promover ações educativas de trânsito e transporte na escola, creches,
UBS, CCA, Galpão, quadra e campo;
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ü Criar linha de micro-ônibus que comunique o Jardim Lapenna ao bairro
União de Vila Nova e ao metro Artur Alvim, facilitando o acesso à
Universidade.
Figura 23: Problemas para mobilidade de pedestres
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Proposta 4 - INTEGRAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE, CULTURA E
EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
A proposta consiste na integração dos espaços já existentes de cultura e
educação por meio de uma rota da cultura sinalizada e divulgada no bairro e
ampliação do leque de atividades voltadas aos jovens.
JUSTIFICATIVA
O Jardim Lapenna apresentou rápido crescimento demográfico nos últimos
anos, caracterizando-se como uma população muito jovem. Hoje os jovens em
idade escolar encontram poucas opções de cultura e lazer, com baixa oferta de
atividades que complementem a educação formal no contra turno da escola.
Algumas iniciativas de arte e cultura moradores do bairro não são divulgadas.
O CCA existente no bairro oferece apenas 120 vagas, muito aquém da
demanda.
BENEFÍCIOS
O objetivo é que os jovens do bairro possam ter mais momentos de cultura e
educação, complementando a educação que recebem na escola e em casa.
Além disso espera-se que o interesse por cultura aumente e que as famílias
possam trabalhar sem ter que se preocupar com as atividades das crianças e
adolescentes após o horário escolar.
AÇÕES
ü Desenvolver a rota do esporte, cultura e educação entre os diversos
espaços públicos, privados e comunitários, e instalar mapas e placas
sinalizadoras para indicar a direção dos equipamentos;
ü Ampliar a oferta de atividades no contraturno para crianças e jovens;
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Figura 24: Espaços de cultura e educação

Proposta 5 - AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE ESPORTE,
CULTURA, EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO
Apesar de um território complexo, que sofre com problemas de diversas ordens
num espaço bastante disputado, o Jardim Lapenna possui um potencial cultural
e artístico alto, com a presença de diversos artistas com atuação em diferentes
ramos, como a música, artes plásticas, cênicas e literárias. A ideia é integrar
estes potenciais criando um circuito de lazer e cultura no bairro, reforçando a
ocupação e apropriação dos espaços públicos, como praças e ruas,
fortalecendo o convívio comunitário e as formas de vivenciar a cidade.
JUSTIFICATIVA
A população jovem, majoritária no bairro, reclama a baixa oferta de lazer e
cultura no Jardim Lapenna, fazendo com que para que tenham acesso a elas
seja necessário se deslocar para outras regiões. Além disso, a presença de
diversos artistas como moradores facilita ainda mais ações culturais que
tenham forte ligação com o território, e, portanto, sejam comuns à comunidade.
O baixo número de espaços de lazer e brincadeiras, associadas à ausência de
programação para os poucos locais existentes, faz com que cada morador
tente resolver seu lazer a partir de soluções individuais.
BENEFÍCIOS
O circuito de cultura e lazer para o Jardim Lapenna fortalecerá a integração da
comunidade e a apropriação dos espaços públicos, como ruas e praças, pelos
moradores do bairro. Além disso, ainda haverá o fortalecimento e o
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reconhecimento dos artistas locais, ampliação da oferta de lazer e cultura e o
reforço do direito à cidade.
AÇÕES
ü Criar programação cultural nas praças e ruas de lazer do Jardim
Lapenna (música, brincadeiras, oficinas, shows e saraus),
protagonizadas pela juventude;
ü Integrar os artistas do bairro às ações de cultura da Prefeitura de São
Paulo, e ao próprio bairro, divulgando-os;
ü Promover melhorias no campo;
ü Promover ações, cursos e oficinas livres de arte, por exemplo, oficinas
de grafite nos muros do bairro.
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DESAFIO 4 - ASSEGURAR INFRAESTRUTURA E QUALIFICAR OS
EQUIPAMENTOS EXISTENTES
Proposta 1 - REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM LAPENNA
DESCRIÇÃO
A questão habitacional tem sido elemento de importante transformação no
Jardim Lapenna. Para estruturar uma iniciativa de longo prazo (dado o volume
de investimentos e preparação que as intervenções exigem) é necessário
desenvolver os projetos de intervenções que reconheçam a complexidade da
situação e qualifiquem as condições habitacionais dos moradores dos
assentamentos precários, atendendo às diretrizes do Plano Diretor Estratégico
e do Plano Municipal de Habitação em relação ao provimento de infraestrutura
básica e ao desenvolvimento participativo desses projetos.
JUSTIFICATIVA
O Jardim Lapenna vivenciou um rápido crescimento na última década com
indicam as comparações entre os Censos Demográficos e a população
atualizada pelos instrumentais utilizados pelas agentes comunitárias de saúde:
5.199 em 2000 foi, 6.780 em 2010, 9.315 em 2015. Trabalha-se, hoje, com
uma estimativa de 12 mil habitantes. Esse processo significou um aumento de
moradias precárias e falta de serviços básicos de saneamento: No Jardim
Lapenna, 40% dos moradores não tem acesso à água tratada; e esgotamento
sanitário, quase 10% dos domicílios despeja a céu aberto. São índices altos se
comparados com o distrito de São Miguel e o Município de São Paulo.
BENEFÍCIOS
Investimentos em habitação e saneamento têm diversos benefícios em relação
às condições de saúde da população do Jardim Lapenna, conforme apontaram
as leituras a partir das entrevistas com as agentes comunitárias de saúde.
Ademais, processos de regularização fundiária também trariam maiores
investimentos nas habitações pelos próprios moradores através da garantia de
segurança na posse, ademais, seus efeitos extrapolam a população afetada
melhorando as condições de coesão social do bairro, amenizando os efeitos
sobre as enchentes e permitindo estratégias de melhorias de drenagem.
AÇÕES
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ü Desenvolver projeto básico de urbanização da Vila Nair, Vila Gabi e
Jardim Lapenna;
ü Detalhar intervenção de ampliação de coleta e tratamento de esgoto.
Figura 25: Áreas com ocupações

Figura 26: Áreas sem coleta ou tratamento de esgoto
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Figura 27: Áreas sem abastecimento regular de água
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Proposta 2 - MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE EM ÁREAS DE RISCO
DESCRIÇÃO
A proposta consiste em estruturar ações emergenciais no curto prazo que
possam priorizar situações de maior vulnerabilidade, sejam elas de caráter
sócio ambientais ou sócio econômicas a fim de soluciona-las. Busca-se ainda
mapear, quantificar e dar visibilidade a essas as precariedades e dimensões de
vulnerabilidade no âmbito das políticas públicas setoriais, uma vez que, em
função de sua ocupação muito recente, o bairro não está contido nos
mapeamentos de áreas de risco, nem possui equipamentos ou prestação de
serviços ligados à assistência social, para além do desenvolvido no Centro
para Crianças e Adolescentes – CCA.
JUSTIFICATIVA
Os eventos climáticos extremos, como precipitações de grande intensidade, já
exacerbam situações graves no bairro, envolvendo vitimas ou situações
emergenciais. A combinação entre a ocupação intensa e o rápido crescimento
demográfico com a vulnerabilidade identificadas pela ocupação em área de
várzea e vazante natural do rio Tietê apontam para áreas de risco iminente. Tal
situação, em função da defasagem temporal do mapeamento de risco
elaborado pelo IPT e pela PMSP, indicam que há exposição de risco iminente
no bairro que não estão considerados formalmente pelo poder público. A
necessidade de ação emergencial nesse caso, cujas situações não haviam
sido identificadas no diagnóstico a partir de indicadores oficiais, foram
detectadas tanto na etapa qualitativa do diagnóstico, como na etapa
participativa.
BENEFÍCIOS
A execução de ações de mitigação de risco geotécnico no Jardim Lapenna tem
como principal foco a proteção à vida. O território de direitos que envolve uma
dimensão de longo prazo em relação ao provimento de infraestrutura básica
para os assentamentos humanos, deve se fortalecer à medida que se adotem
medidas emergenciais relacionadas às situações mais graves e iminentes de
risco.
AÇÕES
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ü Identificar a partir de critérios IPT e PMSP as áreas de maior risco
dentro do bairro;
ü Realizar detalhada caracterização e situação das famílias em situação
de risco geotécnico;
ü Realizar atendimento emergencial, com prioridade às situações mais
vulneráveis e crianças e adolescentes;
ü Ampliar Serviço de Atendimento Social à Família – SASF no Jardim
Lapenna.
Figura 28: Áreas sem abastecimento regular de água
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Proposta 3 - REQUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
DESCRIÇÃO
A proposta consiste em aprimorar as condições dos equipamentos públicos
existentes, incluindo as condições de infraestrutura e o seu entorno. Isso inclui
acesso e acessibilidade, as condições de infraestrutura e os espaços livres
próximos a eles.
JUSTIFICATIVA
Uma vez que o Jardim Lapenna, comparativamente a outras localidades
periféricas na cidade, possui bons índices de cobertura relativos aos
equipamentos e serviços públicos as questões relacionadas à suas condições
e situação apareceram mais fortemente nas etapas qualitativa e participativa do
bairro. Em entrevistas e levantamentos de campo, constataram-se problemas
de iluminação e de alagamentos o que os tornam, além de inseguros pouco
acessíveis. Em eventos de enchentes há relatos tanto de moradores que
ficaram ilhados dentro da UBS, como de pacientes e profissionais que não
conseguiam sair.
BENEFÍCIOS
Mais do que ofertantes de serviços públicos, os equipamentos são referências
para o Jardim Lapenna. Nesse sentido, melhorá-los traz também um impacto
positivo na imagem e autoestima dos moradores. Ao mesmo tempo, aprimorar
as condições de acesso a esses equipamentos pode significar também a
ampliação do atendimento – já que algumas das condições atuais não
permitem os acesos de segmentos vulneráveis em determinadas situações,
como pessoas com deficiência, idosos, mães com crianças de colo.
AÇÕES
ü Readequar a infraestrutura educacional, incluindo substituição do prédio
de lata por estrutura tradicional e reforma da quadra;
ü Melhorar a conscientização dos alunos para a manutenção do espaço
escolar;
ü Adaptar o entorno da UBS e creche para os eventos de enchentes.
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Figura 29: Equipamentos públicos
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Figura 30: Prospectiva de requalificação do entorno da UBS
(antes/depois)
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Proposta 4 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERTADOS
DESCRIÇÃO
A proposta consiste em aproveitar a rede de equipamentos existentes e ampliar
os serviços ofertados a partir do diagnóstico do processo do Plano de Bairro.
Os serviços selecionados são de caráter complementar aos que já existem e
abordam necessidades da população que ainda não foram atendidas. A
questão da qualificação profissional (que se apresenta num quadro de
reduzidas oportunidades ocupacionais), a atenção para o tratamento dos
usuários de drogas, de pessoas com deficiência são algumas das iniciativas
complementares identificadas.
JUSTIFICATIVA
O processo de escuta em relação aos vários segmentos populacionais no
Jardim Lapenna permitiu acrescentar novas demandas em relação aos
serviços públicos no Bairro. Já na leitura técnica do território, os indicadores
demográficos haviam apontado para segmentos, como jovens e mães solteiras
que pudessem apresentar demandas sub-representadas nos processos de
mobilização social do Jardim Lapenna. Nesse sentido, o fato de terem sido
realizadas diferentes processo de escuta, como entrevistas, diferentes formatos
e instâncias de debate, chamaram atenção para alguns dos problemas
importantes, como os relatos de altos índices de desemprego.
BENEFÍCIOS
À medida que não aparece a necessidade de construção de equipamentos
públicos, a ampliação programática de serviços aborda temas que têm sido
relevantes para os moradores do Jardim Lapenna, sem que haja necessidade
de investimentos físicos. Ampliar a abrangência dos serviços, dessa forma,
potencializa a qualidade de vida dos moradores dando respostas a demandas
que surgiram, cresceram e que trazem uma sensação de descolamento em
relação ao ambiente público do Jardim Lapenna.
AÇÕES
ü Criar curso de qualificação profissional (informática, designer gráfico e
outros), alinhado com a demanda do mercado de trabalho regional
(Ermelino, Guarulhos, entre outros), priorizando o atendimento aos
jovens do bairro;
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ü Promover capacitação de empreendedorismo, cooperativismo e
iniciativas de ação solidária;
ü Instalar atendimento veterinário público no bairro, com ação de
castração de animais;
ü Desenvolver ações com equipes multidisciplinares para tratamento de
dependentes químicos e de conscientização das crianças sobre o uso
de drogas;
ü Constituir espaços e atividades de lazer para crianças com deficiência;
ü Instalar um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.
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Parte 4 - ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO
Um plano de bairro abrangente e participativo teve como resultado uma grande
quantidade de propostas, condizentes com os principais desafios observados
no Lapenna: ao todo são 48 ações distribuídas em 14 propostas. Porém, o
contexto de escassez de recursos, bem como a preocupação com a viabilidade
do Plano, leva a um debate em torno das prioridades e dos ciclos de
implementação. Afinal, tentar resolver todos os problemas ao mesmo tempo
levaria a uma paralisia da implementação do Plano e, ao mesmo tempo,
impediria a identificação de oportunidades para buscar ganhos concretos no
curto prazo que aproxime cada vez mais os moradores dessa iniciativa coletiva
de planejamento. Para articular o caráter abrangente do plano de bairro com
uma estratégia realista e factível de desenvolvimento para o território foram
adotados dois procedimentos concomitantes: (i) análise e classificação das
propostas a partir da combinação entre impacto, custo e dificuldade; (ii)
realização de uma oficina devolutiva para levantar e identificar as prioridades
do Plano.
A combinação dessas duas estratégias permitiu a distribuição das ações do
plano de bairro a partir de três ciclos de implementação, que coincidem (por
construção) com a elaboração dos Planos Plurianuais: 2018-2021 (t1); 20222025 (t2); 2026-2029 (t3). Ademais, as responsabilidades são compartilhadas.
Em parte delas, o sucesso cabe essencialmente aos próprios moradores. Em
outras, serão distribuídas pautas para diferentes órgãos públicos. Finalmente,
existe, para algumas ações, potencial para parceria com outras organizações
da sociedade civil, instituições de investimentos com impacto social e até
mesmo instituições de mercado. É dessa articulação que se pode aproveitar o
potencial, a organização coletiva para transformar bairros com altos níveis de
precariedade na cidade de São Paulo com uma abordagem diferente do que se
tem realizado até o momento.
A metodologia utilizada para analisar e classificar as ações propostas se deu a
partir de uma adaptação das ferramentas de gestão de projetos consolidada na
área de administração de empresas. 4 Nesse caso, as organizações escolhem
4

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. The standard for portfolio management. 3 Ed.
Pennsylvania, 2006.
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as melhores oportunidades de investimento frente a inúmeras possibilidades,
para alcançar objetivos estratégicos de negócios específicos. Nesse sentido, os
tipos de critérios para a seleção de projetos podem ser:
Comerciais: refletem, sobretudo, o potencial de mercado e resultados do
projeto;
Técnicos: enfatizam a viabilidade técnica, a capacidade de realização e
o prazo;
Estratégicos: relacionados a imagem da empresa e competitividade;
Risco e Retorno: estes critérios relacionam-se às dificuldades que o
projeto pode trazer a organização que o executa;
Financeiros: refletem o retorno sobre o investimento, o custo total, a taxa
interna de retorno, entre outros.
Dado o critério escolhido, é preciso então decidir qual a técnica de seleção
utilizada. Uma das mais usuais, que por ser visual facilita o entendimento, é a
matriz de decisão. Os projetos são classificados em categorias, que
normalmente não passam de três (alto, médio, baixo), para duas dimensões.
Figura 31: Exemplo de comparação entre critérios

Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. The standard
for portfolio management. 3 Ed. Pennsylvania, 2006.

MAXIMIANO, A. Administração de projetos: como transformar ideias em resultados. 4 ed. São
Paulo: Saraiva, 2010.
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Na adaptação dessa metodologia para um projeto de área pública, como é o
Plano de Bairro, não faz sentido falar em aspectos comerciais ou de risco e
retorno. Dessa forma, optou-se por considerar três critérios. O primeiro deles
trata do impacto, isto é: (i) seu resultado em termos de melhora estrutural no
bairro e na vida da população que lá reside; (ii) sua amplitude, se atende toda a
população, alguns grupos ou um segmento específico; (iii) seu caráter
sistêmico, ou seja, se é fundamental para que outras ações ocorram ou se está
no sim de uma cadeia de ações (é precedida por algumas, mas não é essencial
para que outras ocorram). Em seguida foi analisada a dimensão do custo das
iniciativas, seja ele financeiro, em função da complexidade (que precisa de um
projeto para ser estruturada), do esforço (necessita muitas pessoas e horas de
trabalho para ser desenvolvida) ou do transtorno no dia-a-dia do bairro, como é
o caso das obras. Por último adicionamos o grau de dificuldade seja ela
relacionada ao número de órgãos a serem envolvidos, seja relacionada aos
conflitos que podem gerar ou se envolvem procedimentos administrativos
complexos (como a desapropriação).
Cada critério foi dividido em três categorias (alto, médio, baixo) e as ações
foram classificadas nessas categorias para todos os critérios. Como estamos
trabalhando com três dimensões não será possível apresentar os dados em
forma de matriz, seria preciso um cubo. Por conta disso dividimos as ações
segundo grupos de características. A dimensão de maior peso é o impacto,
sendo que custo e dificuldade tem o mesmo peso (por isso o grupo 5 contém
duas classificações possíveis). Assim, as ações do grupo 1 seriam as de
implantação imediata, por terem alto impacto e baixo custo e baixa dificuldade.
Compõem esse grupo ações estratégicas para a manutenção e continuidade
do Plano de Bairro, como “Formalizar o colegiado, definindo sua composição,
sua estrutura de funcionamento, agenda de encontros e peso igual na tomada
de decisões seja morador, seja liderança ou instituição”.
Os grupos 8, 9 e 10 possuem impacto igual a custo e dificuldade. Ações do tipo
“baixo”, por mais que tenham pouco impacto podem ser usadas para dar fôlego
ao Plano de Bairro por serem pouco custosas e facilmente implementadas.
Ações do tipo “médio” e “alto” devem ser pensadas em conjunto, pois dentro de
cada grupo é possível priorizar aquelas que devem ser iniciadas primeiro. Por
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mais que o grupo tenha ganho a mesma classificação ele não é um conjunto
homogêneo, ou seja, há margem para uma segunda classificação intra-grupo,
especialmente no tipo “alto”, que contém as ações de mudança estrutural do
projeto. Os grupos 2 e 3 são promissores, pois o impacto supera o custo e a
dificuldade. Os grupos 4, 5 e 6 apresentam boas oportunidades de
implementação, pois o impacto supera ou se iguala o custo e a dificuldade. O
grupo 7 deve ser olhado com cuidado, pois o impacto é inferior à dificuldade.
À essa análise técnica das propostas foi estruturada uma oficina participativa
para discutir com os moradores do Jardim Lapenna a priorização das
propostas. Para a realização das oficinas, foram disponibilizadas um desafio
para cada uma das quatro mesas. Cada mesa continha de dois a três
moderadores. Os mediadores leram as propostas e as ações, e a comunidade
discutiu sua relevância e definiu a priorização no tempo, ao final do consenso.
Para ilustrar esta priorização, as mesas contavam com o apoio de material
adesivo colorido. Assim, cada ação receberia um adesivo com a cor que
representa o grau de prioridade definido. Assim o adesivo: (i) verde, que
representou o desejo dos moradores para início imediato; (ii) amarelo, que
representou o que os moradores entenderam que poderiam esperar para
iniciar; (iii) laranja, que representou as ações que poderiam ser iniciadas no
terceiro ciclo, isto é, no logo prazo. Os adesivos foram divididos de acordo com
a quantidade de ações das propostas. Por exemplo, quando a proposta contém
até 15 ações, receberá, 5 bolinhas de cada cor, garantindo que cada proposta
tenha (potencialmente) ações de curto, médio e longo prazo. Após os
participantes passarem pelas 4 mesas temáticas, as propostas com suas
prioridades já elencadas foram colocadas em painéis respeitando a temática e
a cor (prioridade) para que todos possam visualizar a somatória que será
realizada. Posteriormente, os resultados da oficina foram utilizados para
selecionar ações dentro dos mesmos grupos e, dessa forma, distribuí-los ao
longo dos períodos, conforme quadro resumido abaixo (ações integrais em
quadro anexo).
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Tabela 8: Número de ações por classificação

Impacto
Alto
Alto
Alto
Alto
Médio
Médio
Médio
Alto
Médio
Alto
Médio
Baixo
Médio

Custo Dificuldade
Baixo
Baixo
Baixo
Médio
Médio
Baixo
Médio
Médio
Baixo
Baixo
Baixo
Médio
Médio
Baixo
Médio
Alto
Médio
Alto
Alto
Alto
Médio
Médio
Baixo
Baixo
Alto
Alto
Total de ações

Ações
2
1
2
3
3
4
5
4
3
14
1
5
1
48

t1

t2

t3

2
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1

1
1
1
1
2
1
1
5

18

15

2

1
1
2
1
2
1
4
2
1
15

Fonte: elaboração própria

Por fim, vale dizer que a priorização das ações não se configura como um
elemento estanque. Está no âmbito da própria função do colegiado de
moradores e lideranças do bairro monitorar e garantir uma estratégia de
implementação que seja efetiva e atenta às oportunidades que surgem em
diferentes contextos. O importante, aqui, é manter o princípio, já pactuado, da
necessidade de distribuir as ações de forma ordenada ao longo do tempo e
alterar a sua sequência de forma sistêmica (isto é, sempre trabalhando no seu
conjunto) e participativa.
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Anexo A: Ações detalhadas com priorização
Quadro A.1: Ações a serem realizadas no tempo 1
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Quadro A.2: Ações a serem realizadas no tempo2

72

Quadro A.3: Ações a serem realizadas no tempo 3
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Anexo B: Registro do processo participativo
Fase de Diagnóstico
B.1 Lançamento do Plano de Bairro
B.2 Oficinas abertas de diagnóstico
B.3 Oficina Escola Pedro Moreira Matos

Fase de Propostas
B.4 Oficinas abertas de propostas
B.5 Oficina CCA
B.6 Caixa de propostas
B.7 Acupunturas Virada Sustentável
B.8 Acupuntura Mutirão

Fase de Pactuação
B.9 Reuniões e Oficina Aberta

B.10 Consolidação do Colegiado do Jardim Lapenna

