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Duas das grandes questões municipais são a mobilidade urbana e a geração de 
empregos.  
Numa cidade do tamanho de São Paulo, essas questões, pela sua relevante 
proporção e impacto devem ser objeto de atitudes e políticas públicas dos 
governantes e representantes da cidade.  
Nessa linha, a presente propositura visa criar um mapeamento nas políticas de 
geração de empregos, com foco na mobilidade urbana, no município de São Paulo.  
Para tanto, o presente projeto tem seu amparo nos artigos 143, 144 e 146 da Lei 
Orgânica do Município.  
Os artigos 143, 144 e 146 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, preveem que 
as políticas de planejamento e desenvolvimento urbano deverão contemplar as 
peculiaridades locais e setoriais, atentando, inclusive, para a questão da mobilidade 
urbana, disponibilidade e utilização dos meios de transporte urbano.  
Diante disso, o Poder Público, por meio de seus órgãos descentralizados, deverá 
implantar, promover, na forma do artigo 146 da Lei Orgânica do Município, um 
sistema de informações relativas aos empregos disponíveis em cada região 
administrativa da cidade.  
Assim, com um mapeamento dos empregos contendo detalhes sobre o nível de 
escolaridade, as condições de trabalho e a localidade, haverá naturalmente um 
estímulo para que as pessoas tentem uma colocação profissional e desenvolvam 
suas atividades perto de suas residências.  
Alem de uma melhora na qualidade de vida ao profissional, sob o ponto de vista 
urbano, o resultado a ser obtido a partir da implantação do presente projeto passa 
a ser o de um menor volume de deslocamento de pessoas em grandes trajetos, 
contribuindo para melhoria do transito e dos transportes individuais e coletivos.  
Destarte, pelo interesse público de que se reveste esta propositura, e diante dos 
argumentos apresentados, conto com o apoio dos Nobres Pares, no sentido de vê-la 
aprovada.  
 


