PROJETO CLIENTE DA RUA
(RUA CIDADÃ)
DESCRIÇÃO SUCINTA
•

Olhar a rua com olhos de cidadão, avaliando seus problemas e serviços, com a ótica do
cliente, apontando e cobrando aos responsáveis (muitos) e principalmente à PMSP, pequenas
intervenções ou atitudes que podem melhorar em muito a vida do usuário das ruas, seja ele
pedestre ou motorista.

•
OBJETIVOS
DO LADO DO CIDADÃO
•

Pressionar pelo aperfeiçoamento das ruas que utiliza ou reside como um todo, diminuindo as
mazelas da (ir)responsabilidade difusa entre pmsp e sua frondosa árvore de siglas (ar,
regional, CET, SVP, EMURB, SMVA, COHAB, SEHAB, SSO) e os concessionários e
particulares (ambulantes), que se apossam das ruas e calçadas, comprometendo a qualidade
de sua utilização e desvirtuando seu uso público.

DO LADO DO SERVIÇO PÚBLICO
•
•
•

Aperfeiçoamento dos serviços locais, com melhoria da imagem da administração com baixo
custo
Reforço da cultura da manutenção e zelo das ruas e bens públicos.
Redução de custos a médio prazo

DO LADO AMBIENTAL
•

Firmar o meio ambiente urbano para o cidadão, como um tópico de preocupação relevante e,
se possível, engajar os órgãos ambientais na lide.

ABRANGÊNCIA
•
•

Desde os itens mais evidentes, tais como buracos, passeios mal conservados, poluição sonora
e visual, até aspectos de convivência social
Acreditamos em começar pelo mais viável e claro que é a área de limpeza pública,
manutenção de calçadas, pavimentos e equipamentos urbanos de praças e áreas públicas de
lazer.

FORMA DE ATUAÇÃO
•
•
•
•

Relatórios com fotos
Cartas e notificações
Repasse periódico para aferir melhorias
Criação e publicação do índice de atendimento

ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL
•
•
•

PMSP
ONGS
Prestadoras de Serviço

PROCESSO
•
•
•

Inspeções periódicas com fotos e sugestão de atuação com identificação do responsável pela
ação.
Registro dos atendimentos e não atendimentos, dando a conhecer aos responsáveis.
Avaliar capacidade de resposta de cada orgão acionado
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RUA CIDADÃ
AR

SÉ

LOCAL:

RUA BITTENCOURT RODRIGUES

DATA

07/03/2001 COD: SE/CAL/03/01

BITTENCOURT

RESOLUÇÃO
AÇÃO CORRETIVA:
AR-SÉ
INTIMAR CONCES E PARTICULARES
LINDEIRO
REFAZER CALÇADA
CONCESSIONÁRIA RECOMPOR MELHOR CALÇADA E PAVIMENTO

SITUAÇÃO
VALAS DE TELECOM COM RECOMPOSIÇÃO MAL FEITAS

OBS:

VERIFICAR AFLORAMENTO DE ESGOTO

DATA
07/03/2001

