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1. CONTEXTO  

 

1.1 CrowdPlaces e Praças 

 

A CROWDPLACES é um negócio social criado com o objetivo de facilitar a revitalização dos 

espaços públicos. Entendendo a demanda na cidade de São Paulo no que se refere à reativação de 

praças públicas criou a ferramenta PRAÇAS.  

O PRAÇAS é uma plataforma de Adoções Colaborativas que trabalha dentro do escopo do 

Programa Adote um Praça da prefeitura, regulamentado pelo Decreto 57.583 de 23 de Janeiro de 

2017. Tem como principal intuito a criação de projetos colaborativos nas praças para fomentar a 

revitalização, manutenção e criação de projetos com a participação social.  

Há dessa forma, uma facilitação no processo entre o poder publico e a comunidade local com a 

articulação de serviços destinados aos espaços verdes adotados, financiados pela sociedade civil. 

 

1.2 Termo de Cooperação Existente 

 

 A CROWDPLACES, foi acionada pela comunidade local para aplicar esse modelo participativo 

com o objetivo de promover as melhorias desejadas pelos moradores e comerciantes locais. Essa 

parceria da CROWDPLACES com a comunidade local viabilizou a Adoção da Praça Vilaboim de forma 

oficial, conforme Termo de Cooperação 021/SP-SÉ/2016 que está em vigência desde 08/12/16 

conforme publicação do Diário Oficial e documentos anexados a esta. A parceria ganhou o nome de 

“Amigos da Villaboim” e vem ganhando mais adeptos mês a mês. Todas as informações do projeto 

podem ser acessadas de forma transparente no site: http://villaboim.pracas.com.br/ 

 

 
Logo do Projeto Amigos da Villaboim 

 



 
1.3 Esclarecimentos do Chamamento Público 

 

 No dia 17/05/17 protocolamos uma carta na Prefeitura Regional Sé, direcionada ao Senhor 

Prefeito Regional, Eduardo Odloak (TID 16498461) e outra ao Senhor Chefe da Assessoria Jurídica, 

Jorge da Fonseca Osório (TID 16498500), solicitando esclarecimentos quanto a oferta desse 

Chamamento Público tendo em vista que parte escopo já é fruto do Termo de Cooperação 

mencionado no item 1.2 e até o momento da entrega dessa proposta não obtivemos retorno. 

 

1.4 Prazo do Chamamento Público 

 

 Manifestamos nas mesmas cartas citadas no item 1.3 a solicitação de dilatação do prazo 

desse Chamamento Público tendo em vista que já estava em curso o desenvolvimento de um 

projeto de revitalização para a Praça Vilaboim com a participação dos moradores do entorno. Esse 

processo já estava em curso anteriormente à publicação oficial e ainda não se encontra concluído. 

Portanto, dentro do curto prazo de 12 dias corridos estabelecido pelo edital, os materiais aqui 

apresentados não representam a qualidade do processo colaborativo que continua ocorrendo. 

 

2. PROJETO  

 

2.1 Processo Participativo 

 

A proposta aqui apresentada é fruto de um processo participativo realizado desde dezembro 

de 2016 com moradores do entorno da Praça Vilaboim. Interessados em cuidar do local, alguns 

moradores de Higienópolis encontraram no PRAÇAS a ferramenta que precisavam para destinar 

seus esforços à melhorias da praça.  

Consequentemente, o escopo trabalhado neste projeto foi embasado na coleta de feedbacks 

dos envolvidos que se pronunciaram por meio de e-mails, reuniões presenciais e debates em 

grupos online. Assim sendo, a presente proposta se caracteriza como uma forma organizada das 

contribuições e visões gerais da sociedade civil frente ao cenário enfrentado pela Praça Vilaboim. 

 
2.2 Caráter Histórico 

 

 O processo participativo possibilitou a inferência de demandas locais. Um dos objetivos 

expostos pela sociedade civil se enquadra no desejo de que seja realizado um projeto de 

REQUALIFICAÇÃO da Praça.  



 
Porém, não é desejado que esta ocorra a partir de grandes alterações projetuais que 

desconfigurem ou descaracterizem  a condição atual local, inclusive impedindo seu uso. Entende-se 

que o traçado e o histórico da Vilaboim devam ser preservados, e torna-se principio primordial do 

aqui proposto manter e revitalizar as características fundamentais do espaço.  

 

2.3 Prioridades Identificadas 

 

 A partir da identificação de demandas algumas prioridades programáticas foram delineadas. 

É de grande interesse que ocorra um direcionamento de recursos aos seguintes itens: parquinho 

(playground infantil), requalificação paisagística, mobiliários urbanos e iluminação. Estes se 

caracterizam como os principais fatores de incomodidade dos frequentadores da Praça e, portanto, 

devem ser aprimorados para maior usabilidade.  

 

2.4 Parquinho 

 

 O espaço do parquinho está em situação de abandono, pois o equipamento principal 

conhecido como “Casa do Tarzan” se encontra degradado, sendo necessário uma reforma efetiva 

para tornar o local convidativo e propiciar um espaço de lazer às crianças do bairro.  

As ações a serem executadas no parquinho serão o reparo no equipamento existente “Casa 

do Tarzan” e a inserção de novas gangorras e balanços mantendo a identidade já existente na 

praça. 

 
Situação atual do Parquinho 



 
 

 
                        Gangorra Momento                                              Balanços SUPARQ 

 

2.5 Requalificação Paisagística 

 

 Foi desenvolvida uma proposta que dialogue com paisagismo existente no local. As árvores 

existentes serão mantidas sendo complementadas com novas espécies de plantas de baixa 

estatura, de fácil implantação, boa rusticidade e adaptadas ao clima da cidade, visando facilitar a 

manutenção futura.  

As espécies escolhidas foram o Singônio (Syngonium angustatum) por sua folhagem 

decorativa e boa adaptação aos espaços sombreados e à umidade, e o Buxinho (Buxus 

sempervirens) que delimita e protege o espaço entre o canteiro e o passeio ao mesmo tempo que 

oferece conforto e privacidade ao formar uma barreira contra o vento, poeira e ruídos.  

 



 

 
Situação atual do Paisagismo 

 

 
         Buxinho (Buxus sempervirens)                                 Singônio (Syngonium angustatum) 

 

2.6 Mobiliários Urbanos 

 

 Com a intenção de manter a tipologia de uso da Praça Vilaboim, utilizada por muitos 

moradores e trabalhadores locais para pequenos passeios de contemplação e permanência, serão 



 
substituídos todos os bancos existentes e ainda serão instalados mais alguns, uniformizando estes 

mobiliários urbanos entre si. Também serão instaladas lixeiras públicas, de tal modo que supra a 

necessidade local. 

 

 
Situação atual do Mobiliário 

 

 
                                Barcino  - Benito Urban Cestino                           Basculante - Benito Urban	  

 



 
2.7 Iluminação 

 

 A iluminação existente no local é desigual e não possibilita aos moradores o ambiente 

convidativo que a praça tem o potencial em oferecer. Entretanto, conforme manifestado no item 1.4 

não foi possível produzir material técnico dentro do prazo, que apresente a proposta de rever a 

iluminação dos caminhos, implantar uma iluminação focal nos canteiros que realcem o paisagismo 

do local, principalmente na figueira por ser o elemento principal, e melhorar a iluminação geral da 

praça. 

   

3. MODELO DE FINANCIAMENTO  

 

3.1 Financiamento Coletivo 

 

 O modelo de atuação que permite o processo participativo consiste num financiamento 

coletivo. O financiamento coletivo (ou crowdfunding) é uma dinâmica de financiamento de projetos, 

na qual várias pessoas se unem para viabilizar uma ideia que não seria possível (ou tão poderosa) 

se feita individualmente.  

O PRAÇAS recebe as contribuições, que podem ser feitas por pessoas físicas e/ou jurídicas e 

as repassa em forma de serviços para a Praça e em forma de doação à prefeitura. Portanto, a 

plataforma faz a intermediação das contribuições espontâneas e voluntárias e as formaliza junto 

aos órgãos públicos. As contribuições de financiamento coletivo podem seguir dois modelos: 

contribuições recorrentes e contribuições pontuais. 

 

3.2 Contribuições Recorrentes 

 

 O financiamento recorrente é o modelo vigente para operacionalizar os serviços na Praça 

Vilaboim.  A colaboração é feita partir de uma rede de apoiadores que contribuem todo mês com 

um determinado valor, funcionando como uma assinatura. Essa dinâmica possibilita que várias 

pessoas se unam para viabilizar as melhorias. Desta forma, pessoas físicas e jurídicas que tem 

interesse em colaborar com a praça podem contribuir para viabilizar projetos de gestão e 

manutenção a partir da conservação e limpeza do espaço. Essas contribuições ocorrem para a 

Vilaboim desde Dezembro de 2016, e podem ser destinadas para financiar a requalificação 

paisagística que a praça tanto necessita. 

 

3.3 Contribuições Pontuais 

 



 
 As contribuições pontuais se constituem como uma ferramenta útil para designar recursos a 

itens específicos. Interessados podem financiar pontualmente doações de mobiliários urbanos por 

exemplo. Portanto, essa modalidade será aplicada para a execução da proposta aqui apresentada 

de aprimoramento ou troca do Playground Infantil e do Mobiliário Urbano. 

 

4. CONTRAPARTIDAS  

 

4.1 Contrapartidas Recorrentes 

 

 As contrapartidas das contribuições recorrentes já estão estabelecidas no Termo de 

Cooperação 021/SP-SÉ/2016, conforme a descrição abaixo: 

 

“NÚMERO DE PLACAS OU ADESIVOS INDICATIVOS DA COOPERAÇÃO: 01 

(uma) placa. 

TAMANHO DA PLACA OU ADESIVO: 0,60m (sessenta centímetros) de largura 

por 0,40m (quarenta centímetros) de altura, afixada à altura máxima de 

0,50m (cinquenta centímetros) do solo.” 

 

4.1.1 Requalificação Paisagística 

 

 Os custos para a implantação da Requalificação Paisagística, descritas no item 2.5, serão 

financiados via contribuição recorrente, portanto, sua contrapartidas que se enquadram no item 

4.1.  

 

4.2 Contrapartidas Pontuais 

 

 Solicitamos que para as contribuições pontuais realizadas via nossa plataforma sejam 

autorizadas a instalação de placas indicativas com a identificação da pessoa física e/ou jurídica 

conforme as descrições dos itens 4.2.1 e 4.2.2. 

 

4.2.1 Parquinho 

 

 Placa a ser instalada na entrada no parquinho com a identificação das pessoas e/ou jurídicas 

conforme ilustração abaixo: 

 



 

 

4.2.2 Mobiliários 

 

 Placa a ser instalada em cada item do mobiliário urbano com a identificação das pessoas 

e/ou jurídicas conforme ilustração abaixo: 

 

 



 
4.2.3 Referências 

 

 Esse modelo de contribuições online com o objetivo de promover melhorias públicas já é 

amplamente realizado em outros países. Seguem abaixo imagens ilustrativas desse modelo aplicado 

em 2 Parques na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos. 

 

 
Referência do Bryant Park 

 
Referência do Central Park 



 
 

5. CRONOGRAMA  

 

Uma vez aprovada pelo órgãos públicos e viabilizadas financiamento pelo modelo de 

financiamento coletivo, os itens apresentados nesse proposta têm prazo para execução conforme a 

descrição abaixo: 

- Reforma do Parquinho: 30 dias 

- Requalificação Paisagística: 30 dias 

- Instalação dos mobiliários urbanos: 05 dias 

 

6. CUSTOS  

 

6.1 Parquinho 

 

- Reforma da Casa do Tarzan = R$ 8.000,00 

- Balanços = R$ 2.300,00 

- Gangorras = R$ 1.500,00 x 2 = R$ 3.000,00 

- Mão de obra para Instalação = R$ 800,00 

Total = 14.100,00 

 

6.1 Mobiliários 

 

- Bancos = R$ 380,00 x 13 = R$ 4.940,00 

- Lixeiras = R$ 250,00 x 13 = R$ 3.250,00 

- Mão de Obra para Instalação = R$ 400,00 

Total = 8.590 

 

 São Paulo, 22 de maio de 2017. 

Atenciosamente, 

 
___________________________________ 
Marcelo Rebelo de Moraes 
Sócio Diretor 
CROWDPLACES CONSULTORIA EM PROJETO E GESTÃO 
DE ESPAÇOS PÚBLICOS LTDA.  
(11) 99157-2681 
marcelo@pracas.com.br 
www.pracas.com.br 


