
Olá! Somos o ECOLETIVO! ECO e COLETIVO!  
 
Somos Cecília Lotufo, Gisella Gonçalves, Graça 
Cremon, Flávio Scavasin e João Mendes Jr., 
ativistas do coletivo das Vilas Beatriz, Ida e Jataí, 
na zona oeste, e pré-candidatos como ECOLETIVO 
à Câmara Municipal de São Paulo, pelo PSOL. 
 
A nossa união nasceu de um processo local, de 
vínculo territorial e de relações entre pessoas na 
busca de um sonho comum. Buscamos viver em um 
bairro sustentável, mais humano e mais justo e, 
desde 2014, caminhamos nesse sentido.  
 
Entendemos que o local em que vivemos nos 
comunica, nos aponta caminhos e oportunidades, e 
que as nossas relações são a base da nossa 
existência. Nesse sentido, passo a passo, vamos 
transformando a nossa realidade e também a nós 
mesmos. 

  
Entendemos também que as nossas ações locais são modelos a serem replicados e que pensar na cidade 
como um todo - de forma sistêmica, ecossocialista e inclusiva, respeitando as características identitárias 
e a diversidade social de cada território - contribui para que esse nosso sonho coletivo vire realidade. 
  
Uma das nossas propostas de atuação como covereadores é a de lutar pela reorganização da cidade de 
São Paulo a partir das nossas microbacias hidrográficas, também conceituadas como sub-bacias dos 
nossos córregos urbanos. Olhando o mapa geomorfológico da nossa cidade, observamos as microbacias 
se repetindo na cidade inteira. Afinal, somos uma das cidades com mais rios do mundo! 
  
Hoje, São Paulo é composta por muitas regiões administrativas cujos contornos não coincidem: há 
divisões conflitantes para subprefeituras, regionais de saúde e de educação, para a organização do 
transporte... Isto gera um entendimento confuso do território, que sempre foi estabelecido segundo 
interesses especulativos, e compromete o sentimento de pertencimento da população, tornando difícil 
entender de qual local viemos ou de qual fazemos parte. 
  
A organização a partir das microbacias é uma proposta de releitura que faça sentido ao cidadão e que 
insira o meio ambiente no centro do planejamento, tanto dos espaços públicos quanto dos privados – 
incluindo a fundamental gestão dos resíduos sólidos e a perspectiva de reutilização das nossas águas. 
Tal proposta cria, assim, nichos urbanos conectados fisicamente, onde cada pequeno território da cidade 
se organiza em função de seus aspectos físicos e sociais, propiciando um elo comunitário na busca de 
indicadores comuns, da máxima autossuficiência possível de cada localidade e favorecendo um sistema 
de transporte público bem planejado, que permita a mobilidade entre elas. 
  
Esta proposta também nos coloca no sentido da garantia de direitos fundamentais de todo cidadão, 
trazendo à tona os princípios elencados na própria Constituição e que regem a função social da 
propriedade: os interesses da coletividade e a proteção do meio ambiente (fauna, flora, belezas naturais, 
equilíbrio ecológico, patrimônio histórico e artístico, inclusão, acessibilidade, despoluição do ar e da água) 
são bases deste direito garantido por lei.  



  
No âmbito da lei de uso e ocupação do solo, repensamos a ideia de zonas especiais de interesse social 
(ZEIS) e partimos para um entendimento mais amplo, de criação das Zonas Especiais de Interesse 
Socioambientais. Nesse contexto, muitos moradores de áreas irregulares poderiam ter suas habitações 
regularizadas e redesenhadas dentro dos pressupostos ecológicos, invertendo a lógica hoje vigente, 
tornando-se fiscalizadores das nossas águas e ativos do território e da comunidade. 
  
O olhar da perspectiva das microbacias hidrográficas representa um passo importante na direção de uma 
transição ecossocialista, pois a fusão de critérios ambientais e sociais ajuda a promover a diversidade e a 
igualdade, combatendo a exclusão típica dos sistemas desregulamentados. 
  
Acreditamos que o PSOL é o partido mais afinado com essa transição necessária para uma cidade 
ambientalmente mais equilibrada e socialmente mais justa, investindo nos sistemas públicos sob um olhar 
holístico e em ações destinadas ao bem-estar de todo e qualquer cidadão. 
  
Queremos disseminar o espírito comunitário, promover a maior participação social nas instâncias de 
decisão política e viver a relação com a Terra e com todos os seus seres. 
  
Planejamos estimular a criação e a implementação de infraestruturas das quais dependem essa transição, 
fortalecendo e inspirando outras localidades e comunidades, incorporando-as às ações públicas mais 
amplas, o que pode servir, inclusive, como uma forma de economia aos cofres públicos.  
  
Entendemos que as nossas relações são a base da nossa existência e que, em um sistema de confiança 
e apoio mútuos, todos têm a chance de ser pessoas melhores. Mesmo a segurança pública se beneficia 
da valorização comunitária, uma vez que, juntas, as pessoas cuidam melhor umas das outras. 
  
A vida e a natureza merecem e precisam ser mais valorizadas do que o lucro financeiro! 

Estamos convencidos, enfim, da urgência da união entre o meio ambiente e a justiça social, e da 
necessidade de se reorganizar a cidade a partir da ótica das águas e da valorização das coletividades. 
  
Junte-se a nós nessa caminhada! 
  

 

      Cecília Lotufo 

                     Fundadora do Movimento Boa Praça e articuladora 
do Coletivo das Vilas. Investe na participação 
cidadã e no sistema público. Acredita que é 
possível reconstruir o espírito comunitário e viver 
uma cidade que respeita sua terra e seus seres. 

 
 

Flávio Scavasin 
 

Experiência profissional em governo, indústria, comércio, 
ONG e entidade de classe. Militante nas áreas da pessoa 

com deficiência e ambiental. Por uma cidade inclusiva, 
ecológica e socialmente justa. 



 
 

Gisella Gonçalves 
 
Empresária e Produtora Cultural, que acredita e 
luta por mais justiça e solidariedade, mais memória 
e menos desigualdades. Por uma cidade mais 
humana, mais verde e eficiente para todos. 
 
 

 
Graça Cremon 

 
Socióloga, Produtora Cultural que acredita na Arte, na 

Cultura, na História e na Filosofia. No pensamento 
aliado à prática, na invenção que inclui os diferentes. 

Estou sempre em movimento e vou até o fim. 
 

 
 

João Mendes Jr. 
 
Advogado com especialização em administração de 
empresas e ampla formação em gestão educacional. 
Participou de entidades de classe, projetos sociais e 
associação de pessoas com doenças raras. Acredita 
que só a Educação é capaz de criar pessoas livres.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

www.ecoletivo.com 
 / EcoletivoCeciliaLotufo 

 / ecoletivocecilialotufo 
 

ecoletivocecilialotufo@gmail.com 


