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JUSTIFICATIVA - PL 0201/2018 
A denominação UBS Sem Terra já é adotada pela secretaria municipal de saúde, 

desde o início das obras, como é possível observar na foto anexa quando do inicio das obras, e 
é também um desejo da comunidade local, que se manifesta em abaixo assinado anexo, 
homenageando à luta de todos os associados da Associação dos Trabalhadores Sem Terra de 
São Paulo, que doaram o terreno à prefeitura de São Paulo para que este equipamento público 
de saúde fosse construído e colocado a disposição da população local. 

A Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo - ATST - foi fundada em 
1986 com o objetivo de lutar por moradia digna para as pessoas que mais precisam, no entanto 
por não concordar com invasão das terras, o que colocava a vida das pessoas dos associados 
e seus familiares em risco, passaram a organizar as pessoas e comprar os terrenos com o 
próprio dinheiro, negociando o valor e a forma de pagamento direto com os proprietários. 

Os terrenos adquiridos eram divididos em lotes com a mesma medida e sorteados 
entre os associados, sempre se preocupando com as áreas institucionais, de lazer e de 
preservação ambiental. 

Após a demarcação começa o processo de construção em forma de mutirão, com 
orientação técnica de engenheiros e arquitetos. 

Em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, que garante a infraestrutura 
básica destes loteamentos, já foram criados 30 novos bairros, atendendo mais de 25 mil 
famílias. 

Com o surgimento destes novos bairros a luta continua, em busca de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, com transporte, educação e saúde de qualidade. 

Assim, atendendo a justa reivindicação da comunidade local, peço a aprovação da 
presente propositura. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/05/2018, p. 93 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

