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JUSTIFICATIVA 
 
 
A iniciativa da resolução em tela se justifica pela necessidade da população da Zona Noroeste da 
Cidade de São Paulo de estabelecer um canal de interlocução permanente com o poder legislativo 
municipal para debater, propor e fiscalizar políticas públicas para o desenvolvimento cultural, 
econômico e social da região. 
 
A Zona Noroeste da cidade de São Paulo é constituída desde 2002, quando da aprovação da lei 
13.399 que criou as Subprefeituras, abrangendo os territórios das Subprefeituras de Perus, 
Pirituba e Freguesia/Brasilândia. Trata-se de uma região extremamente ampla, com 
aproximadamente 150 quilômetros quadrados de área, mas, em decorrência de sua posição 
geográfica periférica e pela ausência de serviços públicos satisfatórios, caracteriza-se como uma 
zona relativamente subdesenvolvida. 
 
A utilização do conceito de subdesenvolvimento decorre da precariedade dos serviços públicos, 
da insuficiência de incentivos para o desenvolvimento econômico e em virtude da região 
concentrar cerca de 10% da população da cidade. 
 
Os serviços públicos infelizmente não acompanharam as demandas da região. Recorrendo ao 
Sumário de Dados da Cidade de São Paulo publicado em 2005, foi possível verificar que em 
alguns dos distritos da Zona Noroeste apenas 16% da população é atendida pelo Programa Saúde 
da Família, único programa de saúde existente na região, enquanto a média de atendimento do 
mesmo programa na cidade gira em torno de 50%. Como efeito, notamos que, enquanto na 
cidade de São Paulo a maior taxa de mortalidade está concentrada acima dos sessenta anos, na 
Zona Noroeste quase 50% das mortes ocorrem entre 15 e 60 anos, principalmente pela ausência 
de métodos de medicina preventiva. 
 
Estudo elaborado em 2004 pela Superintendência de Desenvolvimento da Companhia de 
Engenharia e Tráfego demonstra que o fluxo de transporte coletivo é concentrado no 
deslocamento da população para a região central, pois em virtude da falta de incentivo para o 
pequeno e micro comércio e ausência de incentivos para redução de impostos, ocorre a 
diminuição gradativa dos empregos na região, tornando-a ainda mais subdesenvolvida. 
 
Considerando a população local e o legado do renomado geógrafo Professor Milton Santos, na 
obra "A Cidade como Centro da Região", podemos caracterizar a zona Noroeste como uma 
região populosa, pois possui uma população absoluta razoável, cerca de um milhão de habitantes, 
porém despovoada, à medida que a densidade demográfica da região, ou seja, o número de 
habitantes em função da área que abrange é extremamente baixa. Isso confirma o desinteresse 
total pela região, em função, é claro, da ausência de serviços públicos e do subdesenvolvimento 
econômico. 
 
Porém, com a nova lei de zoneamento muitos prédios estão sendo implantados na região e pela 
proximidade das Rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera e do Rodoanel, diversas indústrias 
tem se fixado nessa região. Esse contexto é oportuno para instituir essa Frente Parlamentar em 
Defesa da Zona Noroeste da Cidade de São Paulo, pois uma vez formulando políticas públicas 
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adequadas para a região, será possível propiciar condições dignas de vida para a população local 
e atração de novos investimentos, tornando-a conseqüentemente mais populosa e povoada. 
Assim, através deste projeto de resolução, estaremos contribuindo para corrigir os problemas que 
há décadas assola a Zona Noroeste da Cidade de São Paulo. 
 
Espero contar com a aprovação dos meus nobres Pares. 
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