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JUSTIFICATIVA - PL 0112/2021 
O presente Projeto de Lei tem o objetivo de otimizar e racionalizar o dimensionamento 

das áreas Administrativas do Município de São Paulo em questão com a criação da 
Subprefeitura do Cursino, alterando os limites territoriais da Subprefeitura do Ipiranga. 

Visando a considerável melhora no atendimento da população dos bairros inseridos na 
circunscrição da nova Subprefeitura do Cursino, serão contemplados na própria Região do 
Cursino, aproximadamente 97.066 habitantes e em parte da região do Sacomã, 
aproximadamente 150.000 habitantes, chegando a um universo de aproximadamente 250.000 
habitantes de um total de 463 804 habitantes (IBGE/2010) que compõe Subprefeitura do 
Ipiranga. 

Totalizando a Subprefeitura do Ipiranga uma área administrativa de 37.50 km2, 
compreendendo as Regiões do Ipiranga com 10.50 km2, Cursino com 12.80 km2 e Sacomã 
com 14.20 km2, com a criação da Subprefeitura do Cursino passaremos a ter uma divisão 
equitativa para as duas Subprefeituras que passariam a administrar áreas aproximadas de 
19.00 km2, vindo a proporcionar uma melhor dinâmica dos serviços e maior eficiência no 
atendimento da população dos respectivos bairros. 

A proposta, ainda, contempla o disposto nos artigos 18 e 30 da Constituição Federal, 
sobre tudo em seus parágrafos I, IV e VIII, no artigo 145 da Constituição do Estado de São 
Paulo e da determinação na Lei-Orgânica do Município de São Paulo em seu artigo 13º, 
parágrafo XII, XVI e XIX, que designa a esta casa de leis, observadas as prioridades 
estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, organizar a estrutura administrativa, o controle 
de ações setoriais, a execução de obras e serviços da cidade tendo em vista seu crescimento e 
desenvolvimento. 

Trata-se de proposta que interferirá imediata e diretamente na qualidade de vida dos 
munícipes, resultando na melhoria da zeladoria, da reorganização de áreas urbanas 
importantes, do planejamento coordenado, do incremento ao debate sobre politicas públicas. A 
criação da Subprefeitura do Cursino só trará benefícios, imprimindo agilidade e excelência na 
prestação do Serviço Público. 

Pelos motivos expostos, solicito aos nobres pares a aprovação da presente 
propositura. 
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