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O Plano Diretor Estratégico, instituído por força da Lei 16.050/2014, é o marco legal do
Munícipio  que  objetiva  alcançar  a  gestão  democrática  do  território,  em  contraposição  e
combate às desigualdades urbanas.

É nele que se estabelece os meios para se traçar diagnósticos e atingir a democracia
social  que  se  almeja  através  de  mecanismos  de  participação  popular  ali  previstos,  todos
norteados pela Constituição Federal, o Estatuto das Cidades e a Lei Orgânica do Munícipio.

Segundo apura o Ministério Público do Estado de São Paulo, quando da elaboração do
Plano Diretor Estratégico em 2014, foram realizadas 114 audiências públicas que contaram
com  a  participação  de  25.692  pessoas  e  que  renderam  10.147  contribuições  para  o
aprimoramento do plano.

Ou  seja,  a  participação  popular  constituiu-se  como  elemento  indispensável  a
elaboração, revisão e consequente concretização do Plano Diretor Estratégico.

Sem a participação popular é impossível traçar um diagnóstico fidedigno a realidade,
pois deixar-se-ia de observar as contradições do espaço urbano e seus conflitos de interesses
político, social e econômico nele presente.

Ante o fato de que o plano estabeleceu com o prazo para o alcance dos objetivos
traçados  no  plano  o  ano  de  2029,  os  legisladores  desta  Casa,  decidiram,  por  bem,  e
sabiamente, estabelecer no meio do caminho, uma revisão para o plano, conforme entabulado
em seu art. 4º, que ora persegue-se sua alteração.

Se á elaboração do plano foi indispensável os mecanismos de participação popular, de
igual forma, há de ser indispensável a participação popular no ato de sua revisão, sob pena de,
em não fazendo-o, afastar-se por completo de seus objetivos vestibulares.

Sem participação, não pode haver revisão!

Segundo  os  especialistas,  hoje,  a  Municipalidade  não  dispõe  de  ferramentas
suficientes  a  garantir  de  forma  efetiva  a  participação  popular  de  outrora  por  meio
eletrônico/online enquanto a pandemia ainda é uma realidade e as restrições de circulação
persistem, a exemplo da Recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo pelo
adiamento da revisão do plano diretor, cujo trecho abaixo se colaciona:

Ao  analisar  os  trabalhos  em  curso  o  Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo
observou  a  existência  de  irregularidades  que  caso  não  sanadas  neste  momento  pela
Administração Pública Municipal podem deslegitimar o resultado da revisão (...).

Diz-se  isso,  em primeiro  lugar,  porque  a  metodologia  do  processo  da  revisão  em
andamento  não foi  pactuada colaborativamente  com a sociedade.  Agindo  de  forma pouco
transparente o Município de São Paulo deu início, unilateralmente, a uma série de atos que não
foram  previamente  construídos  e  debatidos  com  todos  aqueles  que,  obrigatoriamente,
deveriam participar desse processo.

O  conhecimento  sobre  a  metodologia  dos  trabalhos,  notadamente  no  que  tange  à
delimitação do objeto da revisão, do chamamento e participação da população, é fundamental
para que haja um controle social de todas as suas fases até final encaminhamento do projeto
de lei à Câmara Municipal.

(...)



No entanto a atual gestão municipal, de forma deliberada, optou por desrespeitar as
atribuições do CMPU, deixando de construir com aquele Órgão a metodologia do processo de
revisão. Os conselheiros que o integram e que representam a sociedade civil foram privados de
estudar  e  de propor  diretrizes  antes  que o poder  público  -  por  razões até  esse  momento
desconhecidas - deflagrasse diversos atos concretos rumo à precipitada revisão.

(...)

Constata-se  de  todas  as  informações  disponibilizadas  pela  Prefeitura  que,  até  o
presente  momento,  o  CMPU  -  repita-se,  colegiado  composto  majoritariamente  por
representantes da sociedade civil - não participou ativamente da construção da revisão do PDE

No cronograma da revisão apresentado pela Municipalidade estão previstas audiências
públicas híbridas (presenciais e virtuais) para acontecerem a partir desse mês de agosto/21. O
regramento  desse  importante  instrumento  de  participação  popular,  de  igual  forma,  não  foi
definido com o conjunto da sociedade.

Igualmente, assim recomendou o Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, senão vejamos:

1) Que suspenda a revisão do Plano Diretor Estratégico, até que seja cessado o estado
de emergência e calamidade pública para enfrentamento à Covid-19, decretados nas esferas
municipal e estadual, sem prejuízo das medidas preparatórias e não decisórias, a exemplo da
continuidade do monitoramento, análise de dados e estudos preliminares.

2) Que qualquer ato deliberativo e decisório, anterior ao encaminhamento da Proposta
de Revisão da Lei à Câmara Municipal, apenas ocorra após realização de audiências e eventos
públicos, com participação da sociedade, conforme previsão legal;

3) Que a participação popular, especialmente a presencial, não seja qualitativamente
ou  quantitativamente  inferior  aos  procedimentos  de  revisão  realizados  no  município  das
décadas anteriores, evitando-se o retrocesso social e violação à Lei Orgânica Municipal.

Outro  elemento  indispensável  aos  N.  Colegas  Vereadores  para  formarem  seu
convencimento quanto ao presente projeto, reza na desnecessidade de urgência na revisão do
plano,  como  muito  bem também  pontua  a  Defensoria  Pública  na  mesma  Recomendação
supramencionada:

CONSIDERANDO que não há urgência para a revisão do Plano Diretor de São Paulo,
posto que sua vigência se expande até o ano de 2029 (artigo 4º, caput), inexistindo hipótese de
a cidade ficar sem instrumento normativo de planejamento;

CONSIDERANDO que não há urgência para a revisão do Plano Diretor de São Paulo,
pois  o  monitoramento  da  sua  implementação  aponta  que  houve  nenhuma  ou  baixa
implementação  de  diversas  de  suas  propostas,  indicando  que  há  necessidade  de  ações
concretas para efetivação do Plano Diretor vigente, não de sua revisão;

CONSIDERANDO que não há urgência para a revisão do Plano Diretor de São Paulo,
pois  o  monitoramento da implementação do plano diretor  indica que do ponto de vista  da
dinâmica imobiliária é possível afirmar que as estratégias definidas pelo PDE passaram a se
efetivar de forma mais intensa após 2016, especificamente a partir do meio de 2017,

CONSIDERANDO que não há urgência para a revisão do Plano Diretor de São Paulo,
tendo em vista que Levantamento do Secovi-SP aponta aumento de 14,2% na quantidade de
imóveis vendidos na capital paulista entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021

Assim, ante as razões expostas, de que não será possível garantir  os mecanismos
legais  de  participação  popular  enquanto  persistir  a  calamidade  pública  e  as  restrições  de
circulação, e ainda, que os especialistas apontam inexistente urgência na revisão do plano,
justifica-se seu adiamento nos termos do Projeto de Lei apresentado.

Aos finalmentes, justifica-se também o adiamento do plano em razão de que ainda não
sabemos como o pós-pandemia afetará a nossa cidade, sua dinâmica, suas relações sociais e
territoriais, sendo, portanto, o momento adequado para revisar o Plano.

Ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração do Egrégio Plenário para que
este projeto seja aprovado.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/08/2021, p. 90

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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