
viva são paulo!

Conselho Municipal  
de Política Urbana

para o

em 15 de março  

nas Subprefeituras

o que é o cmpu?
O Conselho Municipal de 

Política Urbana (CMPU) é 

um dos instrumentos de 

participação da população 

na definição e gestão do 

conjunto de políticas urbanas.

O CMPU é formado por 60 

conselheiros com mandato 

de dois anos, sendo 26 

indicados pelo Poder 

Municipal e 34 eleitos pela 

população, representando 

segmentos da sociedade civil.

por que votar?
Escolher representantes para 

o CMPU fortalece a cidadania, 

através da sociedade 

organizada dos bairros, 

nas decisões de políticas 

urbanas para a cidade. 

É preciso planejar o território 

da cidade a partir de cada 

bairro, respeitando seus 

moradores, sua vocação, 

sua história e importância 

cultural e ambiental.

como votar?
Vote na Subprefeitura 

designada para o número 

do seu título de eleitor 

(confira no endereço abaixo) 

apresentando o título, 

acompanhado de documento 

oficial de identificação 

original com foto.

Cada eleitor tem direito a 

um voto, escolhendo um 

candidato/chapa entre os 

vários segmentos existentes. 

Confira seu local de votação no site www.eleicaocmpu.prefeitura.sp.gov.br

Conheça os integrantes e as propostas da chapa  cidadeviva 14



→	Construir um conselho forte, 
respeitado e influente na política 
urbana, que dialogue com com 
os demais conselhos e incorpore 
a percepção da sociedade.

→	Lutar por um planejamento urbano 
a médio e longo prazos, começando 
dos bairros para a cidade, respeitando 
os limites físicos e estruturais, as 
vocações dos bairros e os anseios 
e identidade de seus moradores.

viva são paulo!

Conselho 
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de Política 
Urbana

para o

15 de março
nas Subprefeituras

quem é cidadeviva 14

Saiba mais sobre o CMPU no site www.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/cmpu/

Saiba mais sobre o cidadeviva 14 no site www.facebook.com/euvotocidadeviva

Sergio Reze
Titular

Associação 
dos Moradores 
Amigos do Parque 
Previdência 
(AMAPAR)

Nelson Barth
Suplente

Associação dos 
Amigos do Bairro 
City Caxingui

Heitor Marzagão
Titular

Associação 
dos Moradores 
do Jardim da 
Saúde (AMJS)

Gabriel Elias
Suplente

Associação 
dos Moradores 
do Jardim da 
Saúde (AMJS)

Antonio Braz
Titular

Sociedade dos 
Amigos do Planalto 
Paulista (SAPP)

Maria Laura Zei
Suplente

Ass. Amigos e 
Moradores pela 
Preservação do 
Alto da Lapa 
e Bela Aliança 
(ASSAMPALBA)

Angela Campo
Titular

Associação 
de Moradores 
e Amigos do 
Sumarezinho, 
Vila Madalena e 
Região (AMADÁ)

André Sibinelli
Suplente

Sociedade Amigos 
do Bairro City 
Boaçava (SAB)

objetivos e propostas da chapa cidadeviva 14

→	Lutar por um planejamento técnico: 
inserção da plataforma ambiental, em 
especial a geo-hídrica, na ocupação 
do solo; estudos de equilíbrio entre 
produção, consumo e fluxos urbanos; 
estudos de capacidade de suporte 
do meio urbano; e a permanente 
atualização dos indicadores que 
integram o atlas ambiental.

→	Lutar pela elaboração urgente do 
zoneamento ecológico-econômico.

Transformar São Paulo em uma cidade saudável e 
ambientalmente sustentável, garantidos os aspectos 
do pleno desenvolvimento econômico e social, onde 
se privilegie a qualidade de vida dos cidadãos no 
desenvolvimento urbano que se pretende alcançar.

Promover a proteção, preservação e a recuperação 
dos recursos naturais já escassos, e a manutenção das 
áreas urbanas consolidadas e vulneráveis, de interesse 
ambiental e cultural, buscando o equilíbrio entre 
produção, consumo e os fluxos urbanos.

→	Lutar pela elaboração do Plano 
de Transporte e Circulação Viária, 
incorporando os estudos da capacidade 
do sistema viário, considerando a 
gestão conjunta ou compartilhada 
dos sistemas, visando maximização 
da oferta do transporte coletivo.

→	Orientar a Política Urbana para 
que contemple todos os aspectos 
inerentes ao desenvolvimento 
urbano sustentável.


