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JUSTIFICATIVA 
 
 

O projeto de emenda ora apresentado tem como objetivo reformular o capítulo III do Título 5 
da Lei Orgânica do Município de São Paulo, capítulo da Lei relativo à Habitação. 
 
Tal.reformulação visa um detalhamento das competências do município em relação à 
habitação e à habitação de interesse social, às modalidades da política, à participação e gestão 
democrática e ao financiamento dessa mesma política. 
 
Desde a formulação da Lei Orgânica, o contexto urbano e habitacional do município sofreu 
várias e significativas mudanças em diversos níveis. A dificuldade com transporte público e a 
realidade habitacional da população. de baixa renda, o quadro do crescimento populacional na 
cidade mostram diferenças importantes que não podem deixar de ser consideradas. 
 
A tônica da produção habitacional até os anos 90, foi a implantação de grandes conjuntos nas 
áreas periféricas da cidade, reproduzindo um modelo de expansão urbana horizontal. A 
produção maciça de unidades habitacionais, promovida pelo Sistema Financeiro da Habitação, 
através do BNH, entre 1964 e 1986, ajudou a consolidar um conceito de habitação baseado na 
produção de moradias novas em glebas periféricas, a despeito das críticas a esta visão e da 
existência de programas de desenvolvimento urbano no âmbito do próprio BNH. O conceito 
de que a solução da questão habitacional seria simplesmente diminuir o déficit quantitativo de 
moradias através da produção de casas e apartamentos ainda é a base de muitas políticas e 
programas habitacionais no país. 
 
Hoje, entretanto, está se tornando cada vez mais unânime a opinião de que a questão 
habitacional deve ser abordada de modo muito mais amplo do que a simples produção de 
unidades. Produzir habitação é, na verdade, produzir cidade, e é nesse contexto que se insere a 
reformulação da constituição do município, a Lei Orgânica no que diz respeito à habitação. 
Viabilizar moradia digna nas áreas centrais, por exemplo, não é simplesmente, responder a 
uma reivindicação justa dos movimentos de moradia e da população de baixa renda moradora 
em cortiços; trata-se de uma proposta para a cidade, na perspectiva de reduzir as desigualdades 
urbanas e a segregação social. 
 
O crescimento da cidade ocorrido nas últimas décadas estendeu a mancha urbana de São Paulo 
aos seus limites administrativos, à zona rural do município e às áreas de proteção dos 
mananciais. No extremo da Zona Leste, Noroeste ou Sul, encontram-se bairros que se 
distanciam em até 35 km do centro da cidade, distância que pode chegar a 50 km se forem 
considerados os municípios da região metropolitana. 
 
Nesse modelo de crescimento urbano baseado no loteamento clandestino e na autoconstrução, 
a cidade tem deixado para trás centenas de imóveis e terrenos ociosos em suas áreas 
consolidadas bem como inúmeras unidades habitacionais vazias. 



A área central, considerada com os limites da Administração Regional da Sé, por exemplo, 
perdeu cerca de 230.000 habitantes nos últimos 20 anos, enquanto o município de São Paulo 
continuou crescendo, embora a taxas menos elevadas. 
 
A questão da queda de população residente na área central é muito significativa. O distrito do 
Pari, por exemplo, entre 1991 e 1996, teve um decréscimo populacional de 25,53%. O distrito 
do Bom Retiro teve um decréscimo de 20,47%, o distrito da Sé 18,86% e o distrito do Brás, -
17,78%. Esses dados, já alarmantes em se tratando de distritos com toda infra-estrutura 
instalada, se revelam ainda mais preocupantes quando se verifica o incremento populacional 
de distritos da periferia da cidade. O distrito de Anhanguera, na zona norte da capital, teve um 
incremento populacional, entre 1991 e 1996, de 144,72%. Cidade Tiradentes, distrito 
localizado no extremo da zona leste teve um incremento populacional de 80,93% ,e 
Parelheiros, na zona sul da capital, um incremento de 59,32%. São todos distritos periféricos 
com carências urbanas e sociais de todo tipo. Assim, reforça-se o tipo de crescimento 
excludente e periférico da cidade de São Paulo, que promove deseconomias para o município 
e imensas desigualdades sociais. 
 
A perda populacional no Centro, em função da área relativamente pequena, resultou numa 
drástica queda de densidade populacional na região. Em 1980 a densidade populacional no 
centro era cerca de três vezes a densidade média do município, caindo esta relação para apenas 
uma vez e meia no ano 2000. O distrito do Pari possui 53,2 habitantes por hectare, Bom 
Retiro, 69,5 hab/ha e o Brás, 76,2 hab/ha. Já o distrito de Sapopemba, na zona leste da capital 
possui 188,8 habitantes por hectare e Itaim Paulista, 150,6 hab/ha. 
 
O problema do desemprego, acirrado nos últimos anos em todo o país, é também um dado da 
realidade diferente do contexto dos fins dos anos 80. Em um contexto de altas taxas de 
desemprego, morar perto do trabalho é uma condição que pode garantir a vaga para muitos 
trabalhadores. Além disso, aproximar moradia e trabalho é um objetivo fundamental para 
reduzir custos urbanos na circulação da própria cidade. 
 
Enquanto na área central, incluindo os dez distritos da Regional Sé, a relação emprego por 
habitante é de 1,99 empregos para cada morador, na região metropolitana a relação é de 0,42, 
e no município de São Paulo é de 0,47. No centro tem-se portanto muito mais emprego por 
população do que no restante da cidade. 
 
Este alto nível de concentração de empregos, no entanto, tem sido compatível com uma 
desocupação imobiliária. Nesta região, hoje, existem cerca de 200 imóveis fechados, o que 
estimulou um enorme processo de ocupações. A maior parte destes edifícios estava 
desocupada há mais de dez anos e enquanto isso, segundo dados da Fundação Seade, em 1994, 
havia 5,60% das famílias moradoras em barracos i.solados e favelas e em 1998, esse 
percentual cresceu para 8,81 %. 
 
Estes dados mostram que a localização - que possibilita proximidade ao emprego e aos 
serviços públicos - é fator determinante na opção por morar em cortiços em áreas centrais ou 
consolidadas, de certa forma explicando porque esta alternativa de moradia, que apresenta 
péssimas e inaceitáveis condições de habitabilidade, é tanto buscada mesmo por familias que 
teriam renda e estabilidade para morar melhor. 
 



Vários foram também os fóruns de debates nacionais e mundiais a respeito do tema, 
modificando o entendimento técnico e político da questão habitacional e urbana. Pode-se citar, 
como exemplo, o Habitat II, Conferência Mundial das Nações Unidas, que tratou dos 
assentamentos humanos sustentáveis. Além disso, em nível nacional, o projeto de lei que 
regulamenta o artigo 182 da Constituição Federal foi finalmente promulgado, transformando-
se em uma Lei de suma importância para as cidades brasileiras, Lei 10.527, o Estatuto da 
Cidade. 
 
Dessa maneira a presente propositura visa adequar a Lei Orgânica do Município a essas 
mudanças no contexto urbano e habitacional e também aos marcos nacionais e internacionais 
que contribuíram para o estabelecimento de um outro quadro teórico e prático no que concerne 
às questões habitacionais e de política urbana. 


