
Com as Ações Locais, 
a Viva o Centro está mudando 

o Centro de São Paulo.

10 Perguntas e Respostas
Saiba como participar da Ação Local de sua rua.



A Associação Viva o Centro criou uma poderosa ferramenta para 
você melhorar a qualidade de vida e o seu trabalho no Centro de São Paulo: 

as Ações Locais!

Elas são o melhor caminho para solucionar os problemas 
da sua rua e desenvolver as principais potencialidades da região.

Participar valoriza sua vida no Centro!
Participar é simples, gratuito e voluntário!

Inscreva-se pelo site www.vivaocentro.org.br 
ou na Associação Viva o Centro

Rua da Quitanda, 96 – 3º andar – Centro 
Para mais informações ligue para 3556-8999

Participar 
de uma Ação Local 

valoriza sua rua.

Vamos juntos fazer de nossa rua 
o melhor lugar do Centro de São Paulo!

Como participante da Ação Local de sua rua, você tem à sua disposição 
uma importante ferramenta para melhorar a qualidade de vida e valorizar 
seu endereço no Centro de São Paulo: a sua Ação Local.

1. O que é uma Ação Local?
Cada rua, avenida ou praça do Centro de São Paulo está vinculada a uma Ação 
Local, que funciona como canal de negociação entre a comunidade local e o 
poder público. As Ações Locais não têm fi ns lucrativos e são coordenadas pela 
Associação Viva o Centro. 

O objetivo da Ação Local de sua rua é encaminhar soluções para os problemas 
da área e tirar o melhor proveito possível das potencialidades do lugar, 
tornando tudo mais fácil para você e para as empresas situadas na área. 
E, assim, o Centro de São Paulo, como um todo, melhora ainda mais.

2. Quem pode participar de uma Ação Local? 
Toda pessoa jurídica  estabelecida na área de atuação de uma Ação 
Local, inclusive condomínios comerciais ou residenciais e organizações 
governamentais e não governamentais, pode participar indicando um 
diretor ou funcionário para representá-la nessa Ação Local. 

Pessoas físicas proprietárias ou locatárias de imóveis  também podem fazer 
parte da Ação Local do endereço do seu imóvel. As pessoas físicas não precisam 
indicar representante, podendo participar diretamente dessa Ação Local. 

3. Quanto se paga para participar de uma Ação Local?
A participação é gratuita e voluntária. Não há qualquer contribuição 
obrigatória.



4. Quem dirige uma Ação Local?
Cada Ação Local é dirigida por uma Diretoria não remunerada, eleita 
anualmente pelos seus participantes. Cada Diretoria é composta por:

• Presidente  •  Vice-Presidente  •  Diretor Secretário  •  Diretor Social  •  
Diretor Cultural  •  Diretor Esportivo  •  Diretor de Comunicação e Divulgação  •  
Diretor Setorial de Assuntos de Defesa Civil  •  Diretor Setorial de Assuntos de 
Manutenção e Zeladoria Urbana  •  Diretor Setorial de Assuntos de Proteção 
ao Meio Ambiente Urbano  •  Diretor Setorial de Assuntos de Promoção Social 
e Direitos Humanos  •  Diretor Setorial de Assuntos de Segurança

A Assembléia da Comunidade, que reune todos os participantes de uma Ação 
Local, é o orgão deliberativo máximo dessa Ação Local.

5. Como são eleitos os dirigentes das Ações Locais?
Anualmente a Associação Viva o Centro promove Eleições Gerais das Ações 
Locais, quando os participantes de cada Ação Local elegem seus dirigentes. 
Os participantes e seus representantes podem candidatar-se a Diretor de sua 
Ação Local, de acordo com o Regulamento Eleitoral publicado anualmente 
pela Associação Viva o Centro.

Os diretores de cada Ação Local são eleitos sem cargos defi nidos. Depois da 
eleição, os diretores eleitos distribuem entre si os cargos da Diretoria. 
A qualquer tempo, a Assembléia da Comunidade da Ação Local, devidamente 
convocada, pode substituir diretores que não estejam trabalhando a contento. 
Quando conveniente, os diretores também podem remanejar seus cargos 
entre si. Em caso de vacância na Diretoria, os diretores remanescentes podem 
escolher novos integrantes para completá-la.

6. O que o participante de uma Ação Local pode fazer?
•  Levar opiniões, observações e propostas à Diretoria e à Assembléia da 

Comunidade de sua Ação Local.

•  Acompanhar a atuação da Diretoria de sua Ação Local.

•  Votar nas Eleições para a Diretoria da sua Ação Local.

•  Se for de seu interesse, candidatar-se a Diretor de sua Ação Local.

7. O que faz uma Ação Local?
•  Articula e representa a comunidade local junto aos poderes públicos 

e junto à Associação Viva o Centro.

•  Estimula parcerias entre a iniciativa privada e o poder público em benefício da 
comunidade que representa.

• Fiscaliza a atuação do poder público na área.

• Desenvolve ações para promover e melhorar a área onde atua.

•  Apóia a Associação Viva o Centro em suas ações, programas e projetos em 
benefício do Centro de São Paulo como um todo.

8. O que uma Ação Local não pode fazer?
•  Promover qualquer ato que tenha conotação político-partidária ou religiosa.

•  Promover ou propor ações ou projetos que extrapolem os limites territoriais de 
sua área de atuação.

•  Promover ou propor ações ou projetos que possam desfi gurar a paisagem da 
área central ou afetar  negativamente os serviços prestados ao público, ainda 
que tais ações ou projetos ocorram  exclusivamente na sua área de atuação.

•  Uma Ação Local não pode representar ou falar em nome da Associação Viva o 
Centro ou de outras Ações Locais.

9. Como as Ações Locais ajudam a Associação Viva o Centro?
• Identifi cando problemas e potencialidades de sua área de atuação.

• Participando dos projetos e campanhas da Associação Viva o Centro.

•  Cuidando, cada uma, da sua área e, assim, colaborando com a Associação 
Viva o Centro na requalifi cação e recuperação do Centro de São Paulo 
como um todo.



10. Como a Associação Viva o Centro apóia as Ações Locais?
• Promovendo a interação entre as Ações Locais, por meio do Conselho 

Superior de Orientação das Ações Locais e dos Conselhos Setoriais de 
Orientação.

• Organizando e coordenando as Eleições Gerais e as Convenções 
das Ações Locais.

• Produzindo e disponibilizando material promocional de caráter geral para 
as Ações Locais.

• Divulgando as atividades das Ações Locais.

• Promovendo reuniões e encontros com autoridades, técnicos e 
concessionários de serviços públicos.

• Realizando cursos e seminários.

• Enviando publicações periódicas da entidade a dirigentes e participantes.

Não fi que de fora da Ação Local 
de sua rua!
Ao participar ativamente de sua Ação Local, todos ganham, pois você 
encontra outros participantes, troca experiências e faz contatos sociais 
e comerciais.

Ao participar da Ação Local de sua rua, você também participa da 
Associação Viva o Centro.

Todo participante de uma Ação Local é também considerado associado da 
Associação Viva o Centro na categoria Associado Comunitário*.

*  Os Associados Comunitários se fazem representar junto à Associação 
Viva o Centro por meio da Ação Local de que participam. Aos Associados 
Comunitários não é exigida qualquer contribuição fi nanceira e sua participação 
em uma Ação Local se dá sempre em caráter cívico e voluntário.

A Associação Viva o Centro

Fundada em 1991, a Associação Viva o Centro é a única organização não 
governamental que trabalha pela requalifi cação e desenvolvimento do Centro 
de São Paulo em seus aspectos urbanísticos, cultural, turístico, funcional, 
social e econômico.

O trabalho da Associação Viva o Centro tem sido vital para garantir o processo 
de recuperação do Centro, importante fator para se obter um crescimento 
sustentável e a inserção de São Paulo no conjunto das cidades globais.

Uma das mais importante formas de atuação da Associação Viva o Centro é a 
articulação de parcerias entre a iniciativa privada e o poder público. A Viva o 
Centro também colabora na organização da comunidade e a representa, assim 
como a seus associados, em entidades públicas e privadas. 

Além disso, a Associação gera conhecimentos e os difunde por meio de suas 
publicações, eventos, pesquisas, estudos e projetos. O atendimento ao público 
é feito em sua sede própria, onde conta com banco de dados informatizado e 
biblioteca especializada. O portal da Associação ( www.vivaocentro.org.br) 
também é uma excelente fonte de consulta, com notícias, roteiros turísticos e 
culturais, mapas etc.

A Associação Viva o Centro é reconhecida como Entidade de Utilidade 
Pública Federal (DOU 10/03/2000), Estadual (SP) e Municipal (São Paulo), 
além de Entidade Ambientalista, Entidade Promotora de Direitos Humanos e 
Instituição Cultural (Decreto no. 46.655/02) e tem suas contas auditadas pela 
PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes.
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Associação Viva o Centro
Rua Quitanda, 96, 3º  andar São Paulo – SP – CEP 01012-010 – Tel: 3556-8999

Veja no site: www.vivaocentro.org.br

• Estatuto da Associação Viva o Centro • Missão das Ações Locais • Regimento Padrão das Ações Locais • Termo 
de Compromisso de Gestão - assinado anualmente entre a diretoria de cada Ação Local e a Associação Viva o 
Centro • Código de Ética do Dirigente de Ação Local • Lista de Dirigentes de cada Ação Local • Relação de ruas 
e praças do Centro de São Paulo que compõe cada Ação Local • Qual Ação Local representa uma determinada 
rua do Centro de São Paulo • Formulário de Inscrição e/ou Indicação de Representante • Regulamento Eleitoral • 
Calendário de Atividades do Programa Ações Locais (reuniões dos Conselhos de Orientação, Eleições, Convenção 


