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JUSTIFICATIVA: - PR 0016/2017
A cidade de São Paulo enfrenta problemas das mais diversas naturezas em todos os
setores e territórios. As ferramentas tradicionais da Administração Pública, baseadas
principalmente no aumento das estruturas estatais, não conseguem atender de forma
satisfatória as demandas sociais que se acumulam e impedem o desenvolvimento das
potencialidades das pessoas que vivem na maior cidade da América do Sul. Apesar das
dificuldades, da complexidade de sua estrutura e do gigantismo de suas necessidades, São
Paulo continua a mais pujante das cidades brasileiras e tem urgência na remoção dos entraves
que impedem a plena realização do potencial humano de sua gente.
Algumas das razões para o grande acúmulo de problemas em praticamente todas as
áreas Educação, Saúde, Transporte, Zeladoria, Cultura, Trabalho e Renda, Meio Ambiente,
entre outras - residem no sucateamento dos aparelhos públicos e na defasagem das
infraestruturas necessárias para suportar as mais variadas demandas. Os investimentos
necessários para superar tantos e tamanhos obstáculos são enormes, e quanto mais demora a
tomada de providências, tanto mais se acumulam os problemas e maiores serão os custos
dessa transformação. Contudo, embora não haja dúvidas sobre a necessidade de aumentar
significativamente os investimentos nas ações e projetos imprescindíveis para realizar essas
mudanças, é preciso encontrar meios de viabilizar políticas públicas sem aumentar os custos
da máquina estatal, cujos reflexos certamente recairão sobre a população de São Paulo já
demasiadamente onerada e justificadamente descrente dos mecanismos tradicionais de
investimento público. E imperativo, portanto, desenvolvermos formas ágeis, criativas,
transparentes, confiáveis e menos custosas de superar os enormes desafios postos à frente da
municipalidade, e, para isso, devemos convocar toda a população para um debate amplo e
produtivo.
A Câmara Municipal de São Paulo, cumprindo seu inafastável compromisso para com a
melhoria da qualidade de vida da população paulistana, tem o dever de contribuir
decisivamente na discussão das medidas necessárias para consolidar os meios para
modernizar a gestão pública. A legislação municipal precisa ser atualizada para atender aos
novos arranjos produtivos, viabilizando a colaboração direta dos munícipes na solução dos
problemas encontrados, de forma criativa e participativa.
É, portanto, de fundamental importância constituir a presente Frente Parlamentar pelas
Parcerias e Projetos Especiais, pela qual os Senhores Vereadores poderão debater
diretamente com todos os interessados, sejam especialistas, profissionais e todos os
munícipes, soluções inovadoras para o progresso de nossa cidade.
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