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JUSTIFICATIVA - PL 0426/2020 
O Movimento Renasce Brás surgiu após seu fundador, Everton Lopes, liderar um grupo 

de amigos do Condomínio onde mora e participarem do Dia Mundial da Limpeza em Setembro 
de 2019. Este evento acontece de forma simultânea em todos os cantos do mundo, onde 
voluntários saem às ruas, praças e praias a fim de limpá-las e conservá-las como forma de 
despertar o sentido verdadeiro de zelo e de amor pelo lugar onde se vive. Após inscrever o 
Brás como bairro participante do evento, Everton Lopes percebeu que a região precisava muito 
mais do que um único Dia Mundial da Limpeza, e resolveu participar da reunião do CONSEG 
daquele mesmo mês de Setembro, logo após o episódio de incêndio no Baixo Viaduto 
Alcântara Machado. Com isso, Everton passou a prospectar pessoas da região que tivessem 
interesse em lutar por melhorias e pela valorização do bairro do Brás. Dentro desta captação, 
foram convidadas pessoas ligadas às mais variadas esferas da sociedade, desde moradores 
locais e lideranças civis até líderes e representantes do Poder Público. Visando entender as 
necessidades do bairro, foram convidados diretores (as) de aparelhos educacionais, 
administrador (a) do parque local, síndicos (as) de condomínios da região, presidentes (as) do 
CONSEG, representantes da Subprefeitura, assessores (as) parlamentares, a comunidade 
local e os comerciantes do entorno. Todas essas pessoas foram organizadas através de um 
grupo de conversas virtuais para que pudessem expor as necessidades e suas ideias de forma 
organizada, e com isso apresentá-las aos representantes do Poder Público. No mês de outubro 
do mesmo ano de 2019, em reunião do próprio CONSEG e já com crescente popularidade na 
região, o Movimento foi oficializado perante os presentes e nomeado como Renasce Brás, no 
intuito de reivindicar e buscar a valorização social, cultural, ambiental e educacional do 
esquecido bairro do Brás. O Renasce Brás tem como principal característica a não pregação 
de ideologias partidárias ou religiosas, seja ela qual for. O Movimento presa pelo respeito à 
sociedade, sem qualquer tipo de preconceito ligado à sexualidade, crença, etnia, classe social 
ou escolha política. Nós, do Renasce Brás, não admitimos qualquer tipo de preconceito ou 
descriminação, onde a igualdade entre todos os seres humanos é nosso alicerce. O objetivo 
maior do Renasce Brás é transformar o bairro em um local repleto de paz e harmonia perante a 
população. Mostrar que existe dialogo e conexão entre Munícipe x Poder Público, Munícipe x 
Segurança Pública e que a organização e o respeito são fundamentais para qualquer 
conquista, principalmente as coletivas. Atualmente o Renasce Brás conta com inúmeras 
conquistas (tapa-buraco, recapeamento de vias, zeladoria, policiamento, assistência social, etc) 
que são resultados de um excelente relacionamento entre munícipe e Poder Público, onde os 
interesses partidários e ideológicos não são superiores e muito menos aniquila a real 
necessidade da população. Membros do Movimento e representantes públicos reúnem-se com 
frequência para discutir ideias e necessidades apresentadas pela população de forma 
democrática e respeitosa, podendo servir de exemplo para outras regiões da cidade. Podemos 
dizer que o Brás é um bairro repleto de tradições que foram fundamentais para o crescimento 
da cidade de São Paulo. Em nosso bairro foram registrados inúmeros acontecimentos que 
marcaram a historia da imigração e da industrialização da cidade, mas que foram caindo em 
esquecimento como o passar dos anos. Todos os membros do Renasce Brás têm por objetivo 
o resgate da valorização familiar, do comércio local, das crianças caminhando em direção ao 
colégio, do encanto da vizinhança, das festas de rua, da cultura, do lazer e do prazer de morar 
ou trabalhar em um bairro que se possa amar e respeitar; um bairro que se possa chamar de 
casa, sem o receio de ouvir: Vá morrer no Brás. O Renasce Brás sempre lutará de maneira 
democrática, respeitosa e organizada para que o Brás tenha orgulho de ser Brás e aqueles que 
nele habitam tenham orgulho deste feito e que possam, no futuro, olhar ao redor e apreciá-lo, 
sabendo que existe salvação até para quem estava tão esquecido e adormecido. 
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