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Somos um coletivo de pessoas 
que fazem lugares, organizadas 
em um instituto sem fins  
lucrativos.  
 
Conformamos uma rede  
interdisciplinar comprometida 
em construir cidades mais justas, 
inovadoras, democráticas, 
seguras, saudáveis e vibrantes.
 
Fazemos isso com a ativação  
e melhoria de espaços públicos.

Entendemos que os espaços públicos sejam um 
tema estratégico em um mundo cada dia mais 
urbanizado – segundo a ONU, os espaços públicos 
(que incluem praças, parques, ruas e calçadas) 
ocuparão quase metade do território das cidades 
nos próximos 20 anos. Trabalhamos para promover 
a coprodução do seu uso, cuidado e gestão 
entre os vários atores urbanos – comunidade, 
movimentos civis organizados, terceiro setor, 
empresas e poder público.

Não temos soluções prontas, mas sim 
metodologias e experimentações. Agimos por 
meio de investigação, escuta e testes com a 
população local, ativando potenciais de territórios 
para transformá-los em lugares vibrantes. Criamos 
situações de diálogos construtivos, reunimos e 
multiplicamos informações e conectamos agentes 
para melhorar as cidades através de seus espaços 
públicos.

assistir vídeo

https://vimeo.com/185171300
https://www.youtube.com/watch?v=qtM-jjOKoq4
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
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As ações do Instituto A Cidade Precisa de Você são realizadas dentro de 3 eixos: 

Educação urbana 
Para que os cidadãos partici-
pem da construção da cidade, é 
preciso conhecer os processos 
pelos quais ela é produzida e os 
caminhos de participação exis-
tentes e possíveis. Com cursos, 
seminários e workshops sobre 
o direito à cidade e a cidadania 
ativa, buscamos traduzir concei-
tos urbanos complexos em uma 
linguagem simples e didática. 
Também trabalhamos com proto-
tipagem e geração de conteúdos 
creative commons.

Fazendo junto 
Neste eixo, nos dedicamos a 
investigar como os diferentes 
atores de uma cidade podem 
compartilhar direitos e responsa-
bilidades na gestão dos espaços 
públicos. Pesquisamos mode-
los possíveis de PPS (Parcerias 
Público-Sociais), como incentivar 
o cidadão a colaborar com seus 
talentos e habilidades na cons-
trução de uma cidade mais justa, 
democrática e diversa, e como 
orientar os investimentos priva-
dos pelo interesse público.

Mão na massa 
Com base no conceito DIWO 
(Do It With Others), trabalhamos 
no desenvolvimento coletivo de 
mobiliário urbano temporário e 
permanente, pesquisa de mate-
riais e ativação de espaços pú-
blicos. Investigamos a partir da 
prática  como inovações locais 
podem atingir a escala metropo-
litana e se transformar em polí-
ticas públicas. E desenvolvemos 
prototipagem urbana e inovação 
cidadão em nosso makerspace.
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Principais realizações no período

Apresentações 
e debates

Implantamos mais de 200 mobiliários 
urbanos transformando sete espaços 
públicos e de uso comum em São Paulo 
e uma grande área às margens do rio 
Capibaribe no Recife.

200 

São Paulo, Recife,  
Quito (Equador)

Mobiliários

6 
Oficinas

7 
Espaços

3 
Cidades

3 
Passeios 
urbanos

3 
Publicações 

open sources

5 

Eventos 
próprios

6 

Participações 
em eventos
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05/15 a 04/16 
BATATALAB  
Concurso de Mobiliário Urbano para o Largo da Batata 
São Paulo

16/09/15 
Lançamento oficial 
do Instituto 
São Paulo

09/11/15 
Primeiro encontro com 
associados do Instituto 
São Paulo

06 a 13/12/15 
3º Festival de Direitos Humanos  
Mobiliário Urbano 
São Paulo

25 a 27/09/15 
Participação no United  
Nations Sustainable  
Development Summit 
Nova York, Estados Unidos
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01/16 
CPPU Comissão de 
Proteção à Paisagem 
Urbana  
Representação como  
organização da sociedade 
civil na CPPU. Até dezem-
bro de 2017. 
São Paulo

02/16 
Espaço de Leitura  
Oficina de cocriação com a 
equipe de arte educadores 
do Parque da Água Bran-
ca e o Instituto A Cidade 
Precisa de Você. 
São Paulo

04/16 
Oficina colaborativa
Construção de mobiliário 
com reutilização de  
materiais
São Paulo, CCJ Centro 
Cultural da Juventude

15 a 17/02/16 
Enquanto Isso: 
Políticas Públicas para 
Espaços Transitórios 
Participação e sistematiza-
ção do Seminário em uma 
publicação disponível para 
download gratuito.
São Paulo

19/04/16 
Manual Cê  
Lançamento da publicação 
sobre a construção de mo-
biliário urbano temporário 
open source  
A cidade Press

23/08/16 
BATATALAB
Lançamento da publicação 
digital BATATALAB, sobre 
o projeto de mesmo nome.
A cidade Press

10/16 
Criação do Makerspace  
Compartilhado com outros coletivos, no bairro do Bom Retiro, o espaço Fazedoria viabilizou 
local para os encontros e reuniões de trabalho de associados, a promoção de atividades aber-
tas, pesquisas e prototipagem de mobiliários. 
São Paulo
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10 a 20/10/16 
Habitat III 
Participação na Conferência das Nações Unidas sobre Moradia 
e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Apresentação do tra-
balho do Instituto no painel  Fabrica Ciudad #12: Placemaking 
as a tool for City Makers.
Quito, Equador

10 a 22/10/16 
Ativação Capunga  
Facilitação de workshop 
Internacional de Prototipa-
gem Urbana  
Recife

12 a 215/10/16 
5º Congreso de CGLU
Participação na Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, organizado pela United 
Cities and Local Governments (UCLG). Participamos do UCLG Congress Bogota 2016 em um 
grupo de trabalho da Bernard van Leer Foundation que debateu estratégias para que os espa-
ços públicos sejam melhores para as crianças.
Bogotá, Colômbia

13 a 27/10/16 
UTC/INCITI Workshop Internacional Urban Labs
Participação no Urban Thinkers Campus Recife, evento realizado pelo INCITI cujas ideias so-
bre moradia e desenvolvimento urbano sustentável contribuíram para a Nova Agenda Urbana 
(NAU) elaborada na Habitat III, da ONU, em Quito.
Recife
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10 a 20/10/16 
Oficina aberta 
Mobiliário banquinho  
estante no Fazedoria
São Paulo

18/10/16 
Palestra: Modelos de 
Gestão de Parques 
Urbanos  
São Paulo

25/11/16 
MACROMICRO
São Paulo

21 a 25/11/16 
Oficina Casa dos  
Sonhos/Casacadabra
São Paulo

12/16 
Que Bom Retiro! 
Oficina na implantação  
de rua de lazer na Rua  
Gal. Flores.
São Paulo

20/03/17 
Passeio Urbano ao 
Baixio do viaduto  
Julio Mesquita  
596 Acres
São Paulo

11/04/17
Passeio Urbano ao 
Teatro de Contêiner 
Mugunzá com  
Jaroslav Endel
São Paulo

24 a 28/04/17 
IV Encontro dos Municípios para o Desenvolvi-
mento Sustentável - Frente Nacional dos Prefeitos 
Quentin Lamour representou o Instituto no evento que 
reuniu representantes de órgãos federais, estaduais e muni-
cipais, discutindo mobilidade urbana e fomentando a discus-
são sobre espaços públicos.
Brasília

“Muitas conversas boas, muitas coisas sobre mobilidade ativa, mas os espaços 
públicos ficaram bem de lado. Fizeram uma rua ‘completa’ no evento, com 
ciclovias, fachadas ativas, calçadas largas, mas esqueceram uma coisa....  
As pessoas! Temos muito trabalho pela frente! a pauta dos espaços públicos 
para as pessoas está longe de ser prioridade!”  
Quentin Lamour sobre IV Encontro dos Municípios para o Desenvolvimento Sustentável
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25/05/17 
Passeio Urbano  
ao Lanchonete.org  
Micrópolis
São Paulo

29/05/17 
Urbanismo e Experimento + Enquanto isso  
Participação no debate do evento de lançamento da publi-
cação Enquanto Isso, Políticas Públicas para Espaços Transi-
tórios. Evento realizado pelo Goethe Institut com o Labora-
tório para Outros Urbanismos, da FAU USP, e participação 
da Prefeitura Municipal de São Paulo.  
São Paulo
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Resumo das atividades
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BATATALAB   
Concurso de Mobiliário Urbano para o Largo da Batata
São Paulo, 05/15 a 04/16

Iniciativa inédita unindo sociedade civil, setor pri-
vado e público para um concurso que considerou 
o processo do lugar e a participação dos cidadãos, 
com a implantação de três mobiliários urbanos no 
Largo da Batata, zona Oeste de São Paulo.
 
O concurso deu oportunidade às pessoas interes-
sadas para pensar, construir e implantar um projeto 
de mobiliário urbano na cidade. Foi tematizado e 

formatado com base em pesquisas com frequen-
tadores e   análise de uso de mobiliário temporário 
existente  no Largo da Batata. O concurso premiou 
três projetos, dentro dos temas: conforto, sombra 
e lúdico. 

O concurso foi patrocinado  pelo Instituto de Pes-
quisa e Inovação em Urbanismo (IPIU), com diálogo 
com o poder público, que permitiu sua implantação. 

#mão na massaassistir vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=qtM-jjOKoq4
https://www.youtube.com/watch?v=qtM-jjOKoq4
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O objetivo do Instituto com esse projeto foi pro-
pagar a ideia de que os cidadãos  podem sonhar e  
criar os espaços públicos, pensando junto com o 
poder público em sua ideação e implementação. 
Mostrar a viabilidade de cidades sendo construídas 
pelas pessoas e o mobiliário urbano como catalisa-
dor de atividades no espaço público.

Como legado, o Concurso  B ATATALAB - Mobi-
liário Urbano para o Largo da Batata, criou no-
vas possibilidades ao cidadão de se apropriar do 
espaço público e de inspirar outras iniciativas como 
essa. Fomentou o pertencimento, a participação, a 
apropriação e o uso democrático do espaço público 
pelas pessoas.

Uma publicação sobre o processo foi lançada em agosto de 2016.

https://www.acidadeprecisa.org/publicacao-1
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3º Festival de Direitos Humanos   
Mobiliário Urbano

São Paulo, 06 a 13/12/15
O Instituto A Cidade Precisa de Você projetou e 
construiu, com colaboradores, 28 móveis de ma-
deira para o 3º Festival dos Direitos Humanos, que 
aconteceu em São Paulo de 6 a 13 de dezembro.
 
O mobiliário temporário foi utilizado no Espaço 
Cidadania nas Ruas, no vale do Anhangabaú, que se 
transformou em uma área acolhedora – o objetivo 
foi convidar o público a usá-la de uma forma dife-
rente do dia a dia.
 

#mão na massa

O local também abrigou atividades do festival 
como apresentações artísticas, debates e exibição 
de filmes. Os móveis foram construídos, a partir 
da madeira de pallets reutilizados. Após o evento, 
foram transportados para o Largo da Batata, zona 
Oeste, já popularmente reconhecido como um 
laboratório de mobiliário urbano da cidade de São 
Paulo.
 
O Instituto A Cidade Precisa de Você participou do 
projeto convidado por Maíra Mesquita, a cenógrafa 
responsável pela concepção do espaço.

United Nations Sustainable Development Summit   
ONU Headquarters
Nova York, Estados Unidos, 25 a 27/09/15

Representando o Instituto, Laura Sobral falou so-
bre sustentabilidade e cidades no painel Experien-
ces and Challenges to Brazil, compondo a delega-
ção brasileira a convite do Gabinete da Presidência 
da República.

#mão na massa
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Enquanto Isso   
Políticas Públicas para Espaços Transitórios
São Paulo, 15 a 17/02/16

Convidados pelo Goethe-Institut São Paulo e pelo 
Laboratório para Outros Urbanismos,
da FAUUSP, participamos do Seminário “Enquanto 
Isso – políticas públicas para
espaços transitórios”. 

Fomos os responsáveis pela sistematização do 
evento no formato de uma publicação de mesmo 
nome, com a participação da Manesco, Ramires, 
Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados 
e da Prefeitura Municipal de São Paulo. A publica-
ção foi realizada pela editora A Cidade Press, do 
Instituto A Cidade Precisa de Você.

O conteúdo da publicação é sobre inovação na 
gestão pública, possíveis ferramentas que possibi-
litem o diálogo fluido entre sociedade civil e poder 
público e alternativas para a construção de uma 
gestão compartilhada. 

A publicação foi lançada de maio de 2017.

#educaçãourbana #fazendojunto

https://www.goethe.de/ins/br/pt/m/kul/mag/20988473.html
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Espaço de leitura   
Oficina de cocriação
São Paulo, 02/16

#mão na massa

Em oficina de cocriação com a equipe de arte edu-
cadores do Parque da Água Branca, o Instituto A 
Cidade Precisa de Você desenvolveu e implantou o 
mobiliário para a área externa do Espaço de Leitu-
ra, no Parque. O mobiliário – quatro bancos com 
encosto e “conchas” para recostar – foi construído 
entre as árvores, para as pessoas lerem ao ar livre.
 
Também foram feitos painéis cenográficos para 
o quiosque expositivo do Espaço de Leitura, com 
estrutura básica adaptável às diversas mostras.
 

Construído com pallets, o acabamento foi feito 
com aplicação de Osmocolor e faixas coloridas. 
Para a cenografia foram utilizados nove painéis 
OSB com pequenas escadas, portas, janelas, cai-
xotes de feira encaixados na estrutura, prateleiras, 
rodas com manivelas e outros suportes expositivos.

A construção dos painéis cenográficos foi parcial-
mente feita no Canteiro Aberto da Vila Itororó, com 
a finalização no próprio Parque da Água Branca.
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CCJ Centro Cultural da Juventude   
Oficina colaborativa de construção de mobiliário com reutilização de materiais.
São Paulo, 04/16

#educação urbana #mão na massa

Foram 3 dias de oficina de cocriação para a área de 
convivência do Centro Cultural da Juventude (CCJ), 
que fica na Zona Norte de São Paulo.
 
Após a fase de cocriação envolvendo análise de 
uso do espaço, avaliação do material disponível, 
desenhos e maquetes, foi a vez de colocar a mão 
da massa e fazer os sonhos se tornarem realidade. 

Em mais três dias de construção de mobiliário pú-
blico, pintura na parede, oficina de stencil e forra-
ção de cadeiras, o espaço se transformou em um 
lugar aconchegante, receptivo e jovem, construído 
com o próprio público do lugar.
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Habitat III   
Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável
Quito, Equador 17 a 20/10/16

A importância dos espaços públicos urbanos como 
elementos-chave na melhoria da qualidade de vida 
nas cidades se mostrou crescente no encontro da 
Habitat III.

O Instituto a Cidade Precisa de Você participou do 
Stand up For Public Space!, atividade organizada 
pelo City Space Architecture, em que grupos dis-
cutiram sobre desafios urbanos atuais, tendo como 
ponto focal os espaços públicos.

Participamos ainda  de dois eventos oficiais no 
espaço Fabrica Ciudad, o Placemaking as a tool for 

City Makers – Turning spaces into places. Together! 
onde contamos as experiências do Instituto ao lado 
de placemakers de várias cidades: Nairobi, Bolo-
nha, Viena, Beirute, Nova York, entre outros. No 
segundo evento, falamos em uma rádio de alcance 
para toda a cidade, batendo um papo sobre nosso 
trabalho com Jorn Konijn e Pedro Rivera, do Stu-
dio-X Rio de Janeiro.

Estivemos na Habitat III convidados pelo ICS Insti-
tuto Clima e Sociedade.

Relato sobre a Habitat III 

#educaçãourbana

https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-batatalab
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Ativação Capunga   
Workshop Internacional de Prototipagem Urbana
Recife 10 a 22/10/16

A importância de preservar o rio e suas margens. 
Com essa ideia, o projeto Parque
Capibaribe, que pretende construir um parque 
urbano ao longo das margens do rio,
montou um workshop e convidou o Instituto a Ci-
dade Precisa de Você a ser parte do time de facili-
tadores da Ativação Capunga. 

Ao lado de membros de coletivos nacionais e 
internacionais, Ursula Troncoso e Alexandre Ribeiro 
representaram o Instituto como facilitadores do 
workshop de mobiliário urbano temporário. 

Cerca de 200 estudantes se inscreveram no 
workshop, além de moradores da região, que ti-
nham canal aberto para conversar e debater sobre 
os rumos do parque e dos espaços públicos.
 
A região da Capunga fica na margem do Rio Capi-
baribe e é parte do projeto, que tem apoio da Pre-
feitura do Recife, da Secretaria do Meio Ambiente 
e parceria com a Universidade Federal do Recife, 
que desenvolve o projeto urbanístico do Parque do 
Capibaribe
 

#educaçãourbana  #mãonamassa
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Modelos de Gestão de Parques Urbanos   
Palestra
São Paulo, 18/10/16

Apresentação de Guilherme Ortenblad, membro do 
Instituto A Cidade Precisa de Você, para mestran-
dos de Políticas Públicas (MPGPP) da FGV-EAESP, 
em parceria com a Prefeitura de São Paulo.

#fazendojunto #educaçãourbana

Guilherme falou sobre o papel da sociedade civil 
organizada na ocupação dos espaços públicos e 
sobre formas de engajamento da sociedade na 
cogestão de parques urbanos no painel “O papel de 
empresas e da sociedade civil”.

Oficina aberta   
Mobiliário banquinho-estante no Fazedoria
São Paulo, 16/10/16

#mão na massa
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Casa dos Sonhos/Casacadabra   
Oficina
São Paulo, 21 a 25/11/16

O projeto Cidade para Crianças surgiu de uma ne-
cessidade de Ursula Troncoso, arquiteta e urbanista 
do Instituto A Cidade Precisa de Você, de conversar 
sobre linguagem espacial com crianças, por acredi-
tar que a aprendizagem espacial é necessária para 
compreender o ambiente em que todos nós esta-
mos inseridos. Entendendo que o espaço ensina, 
diretamente, sem mediação.
 
Poder compreender o espaço a nossa volta é uma 
poderosa ferramenta para transformar o que não 
nos serve e aproveitar o que há de bom.
 
A oficina foi feita com crianças de 6 a 12 anos da 
Associação Novolhar na Vila Itororó Canteiro Aber-
to, no bairro do Bixiga, em parceria com a Pistache 
Editorial.

#educaçãourbana
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MACROMICRO   
Encontro
São Paulo, 25/11/16

Os encontros MACROMICRO, abertos, são uma 
oportunidade de troca de experiências sobre 
gestão compartilhada entre convidados locais e 
internacionais.

No primeiro encontro tivemos a presença do ex-
-Secretário de Cultura de São Paulo, Nabil Bonduki, 
do candidato a vereador independente, Pedro 
Markun, do professor da FAUUSP, Renato Cymba-
lista, e do coletivo alemão Raumlabor. 

#fazendojunto

Também experiências vividas por associados do 
Instituto foram debatidas, como A Batata Precisa 
de Você e da casa da Praça Waldir Azevedo.

O encontro é aberto a interessados no tema e há 
uma publicação sendo produzida pela A Cidade 
Press com a sistematização de seu conteúdo.
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Que Bom Retiro!   
Oficina na implantação de rua de lazer (Rua Gal. Flores)
São Paulo, 12/16

#mão na massa #educaçãourbana
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596 Acres   
Passeio Urbano
São Paulo, 20/03/17

#educaçãourbana

Nesse passeio urbano convidamos Paula Z. Segal, 
fundadora do projeto 596acres.org, para conhecer 
o baixio do viaduto Júlio Mesquita, em São Paulo. 

O 596 Acres propõe transformar espaços urbanos 
vazios e residuais em oportunidade para a organi-
zação da comunidade.

Caminhamos do nosso ponto de encontro, no 
Bom Retiro, até o viaduto, no Bixiga, onde a Paula 
conversou um pouco sobre a iniciativa. Marcella 
Arruda, membro do Instituto A Cidade Precisa de 
Você, falou sobre o processo de ocupação do lugar 
e os conflitos e disputas que constroem no vazio 
um espaço democråtico.
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Jaroslav Endel   
Passeio urbano
São Paulo, 11/04/17

#educaçãourbana

Conversa com Jaroslav Andel, Cia Mungunzá de 
Teatro e Guilherme Teixeira. Mediação do Instituto 
A Cidade Precisa de Você com Ursula Troncoso, 
coordenadora do projeto Cidade para Crianças e 
Fabian Alonso, membro do Instituto.

Caminhada pelo centro até o Teatro de Contêiner 
da Cia. Mungunzá de Teatro. Dinâmica final com o 
artista e educador Guilherme Teixeira.

Jaroslav Andel é curador, historiador e pedagogo, 
esteve em São Paulo em residência com a Lancho-
nete.org e nos contou um pouco de sua experiên-
cia com pedagogia radical, arte e direito à cidade. 
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Micrópolis   
Passeio urbano
São Paulo, 25/05/17

#educaçãourbana

Nesse passeio urbano convidamos os integrantes 
do coletivo Micrópolis para conhecer os meandros 
da Bela Vista, região central de São Paulo.

Micrópolis é um grupo de Belo Horizonte que atua 
desde 2010 na fronteira compartilhada entre a 
arquitetura, o urbanismo, o design, a ação cultural 
e a pedagogia. O coletivo realiza ações, pesquisas 
e projetos na escala micro da vida cotidiana da 
cidade. “Ações pontuais, realizadas a nível local e 
que promovem experiências pedagógicas sobre 
o espaço, podem ter um efeito multiplicador e 
transformador na cidade, sem necessariamente se 
concretizarem como objeto construído.”

Caminhamos da Vila Itororó, em residência no 
espaço de projetos Goethe na Vila, organizado 
pelo Goethe-Institut em parceria com o Vila Ito-
roró Canteiro Aberto, até o Condomínio 14 Bis na 
rua Paim, local onde está baseado o Lanchonete.
org, uma plataforma cultural dirigida por artistas e 
centrada em como as pessoas vivem, trabalham e 
compartilham a cidade contemporânea. 

No percurso, discutimos formas de atuar buscando 
trabalhar a escuta sensível, aproximação da comu-
nidade, relação de vizinhança - suas potências e 
desafios.
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A Cidade Press é o selo de publicações do Instituto A Cidade Precisa de 
Você. Esse selo compartilha conhecimento com projetos open source com 
licenças creative commons.

Enquanto isso 
Publicação sobre possibilidades 
novas de interação entre poder 
público e sociedade civil. 

BATATALAB 
Publicação digital BATATALAB, 
sobre o projeto de mesmo nome.

Manual do cê 
Manual de construção de mobi-
liário urbano temporário open 
source

https://www.goethe.de/ins/br/pt/m/kul/mag/20988473.html
https://www.acidadeprecisa.org/publicacao-1
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-1
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-1
https://www.goethe.de/ins/br/pt/m/kul/mag/20988473.html
https://www.acidadeprecisa.org/publicacao-1


28

Parceiros
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Direção (gestão 2015-2019)
Diretora: Laura Sobral
Vice-Diretor: Flávio Di Sarno
Secretaria: Conrado De Biasi (maio 2015 a abril 
2016) Vanessa Espínola (a partir de maio 2016) 
Tesoureira: Heloísa Sobral

Conselho Fiscal
Renildo S. Lima  
(maio 2015 a abril 2016)
Helena Camargo  
(maio 2016 a maio 2017) 
Wenceslao Napolitano
(maio 2016 a maio 2017)
Guilherme Gambier Ortenblad  
(a partir de maio 2016)
Manuela Colombo  
(a partir de maio 2017)

Assessoria Jurídica
José Augusto Vieira de Aquino

Assessoria Contábil 
Raul Torres

Núcleo de Projetos
Heloísa Sobral
Luís Felipe Abbud
Quentin Lamour
Ursula Troncoso
Vanessa Espínola

Comunicação
Bianca Antunes
Isabel Aquino
Tatiana Karpischek

Coordenadores
Eixo Mão na Massa 
Flávio Di Sarno
Luiz Felipe Abbud
Quentin Lamour 
Eixo Educação Urbana 
Guilherme Gambier Ortenblad
Vanessa Espínola
Ursula Troncoso
Eixo Fazendo Junto
Laura Sobral
Marcella Arruda

E mais
Carlos Alexandre Ribeiro
Eduardo Filinto
Fabian Alonso
Fabíola Bergamo 
Helena Camargo
Herika Pritsch
Lao Napolitano
Luciana Minami
Marco Ribeiro da Costa
Marília Fanucchi
Raimundo Nóbrega Paiva
Renato Cymbalista
Roni Hirsch

Estrutura do Instituto
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Razão Social: Associação A Cidade Precisa de Você
Constituída em maio de 2015.
CNPJ 22.636.045/0001-90
CCM 5.286.371-9
Makerspace: rua Newton Prado, 24 - Bom Retiro - São Paulo SP

Nome fantasia: Instituto A Cidade Precisa de Você

contato@acidadeprecisa.org
www.acidadeprecisa.org
www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/

Balanço 2015 Balanço 2016

Gestão financeira

http://docs.wixstatic.com/ugd/33dfe0_c5f22ee07e62447f874f277353c324dc.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/33dfe0_c0f3d084c91842b59ce5d7779ff41459.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/33dfe0_c5f22ee07e62447f874f277353c324dc.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/33dfe0_c0f3d084c91842b59ce5d7779ff41459.pdf

