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Depois da publicação do primeiro volume deste trabalho, muitas pessoas nos 
perguntaram qual a aplicabilidade do pensamento complexo para as situações 
reais do dia a dia da política.
Embora tivéssemos feito algumas abordagens no primeiro volume, mostrou-se 
necessário criar uma metodologia que permitisse a aplicação do pensamento 
complexo aos mais diversos casos, por mais desafiadores que fossem.
A presente publicação é resultado do esforço do Mandato na aplicação desse 
método. Não pretende engessar a abordagem da complexidade na política numa 
metodologia rígida, mas ilustrar que sua aplicação é viável e efetiva. 
Espero que a presente obra contribua para fazer avançar novas e melhores 
formas de se fazer política.
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Uma das maiores ambições do Mandato de ricardo Young era deixar um modelo de 

atuação na política. entre os objetivos, talvez este fosse o seu maior legado. afinal, um 

vereador isolado teria grandes barreiras e restrições para solucionar em quatro anos os 

enormes desafios de são Paulo. em contraste, instituir uma nova práxis dependia somente da 

equipe do gabinete.

Por isso, decidiu-se desenvolver um laboratório de política, pautado por uma 
visão moderna da realidade, atualizada com o pensamento científico e adequada 
para realmente servir os interesses da população.

UMA Ação 
sEgUNDo A 
coMplExiDADE

❫  introDução

Essa proposta passa pela necessidade de se entender 
o quão restrita e limitada é a política tradicional, 

tanto considerando a ação dos representantes, como 
a percepção que seus eleitores têm deles. A política 
tradicional se baseia em um pensamento cartesiano 

e mecanicista, seguindo a tendência cultural de 
enxergar uma questão a partir de suas partes 

isoladas e de simplificar questões complexas, quase 
sempre formatadas em uma narrativa construída 

para atender a um interesse específico.

a visão cartesiana vem da ideia de que 

tudo pode ser explicado, previsto e calcula-

do, a partir do pensamento do renascentista 

rené Descartes. essa forma de pensar trouxe 

grandes avanços para a civilização, mas é hoje 

reconhecida como limitada, tanto nas áreas 

das ciências exatas, como nas sociais. no caso 

da política, pode ser vista na tendência para 

retirar um elemento de uma questão e tentar 

analisá-lo separadamente, estimulando para-

digmas ou formas rígidas de pensar e encarar 

cada fato.
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Para dar conta dessa complexidade, o Mandato apresenta aqui uma metodologia que 

procura evitar o reducionismo e manter a relação entre as partes. ela se fundamenta em um 

pensamento moderno, que hoje orienta a compreensão da natureza, da sociedade e mesmo 

das organizações humanas.

Este relatório traz no Cenário os diversos elementos 
em conflito, como os grupos de interesse, a legislação 
existente e os valores relevantes em cada caso. Foi o 

primeiro passo para evitar uma visão restrita e unilateral. 
A seguir, ilustra como a Política tradicional costuma 

isolar esses elementos com mecanismos que diminuem e 
prejudicam a interação entre as pessoas no espaço público. 

Quem conduz a política do modo tradicional privilegia 
respostas de curto prazo, mais adequadas a narrativas 

simplificadas, que trazem bons resultados quando se trata 
de obter e manter o poder.

o Mandato de ricardo Young procurou sempre realizar uma Ação segundo a complexidade, 

ou seja, percebendo e agindo de acordo com essa realidade complexa. levou em considera-

ção o mérito de cada questão, independente da reação deste ou daquele grupo de interesse. 

Ficou atento a conflitos e distorções, vistos como oportunidades para superar paradigmas e 

aperfeiçoar modelos. acima de tudo, estimulou modelos genuínos de debate público, seguin-

do a máxima de que a melhor e mais completa visão de todas as facetas da realidade só será 

atingida por meio da inteligência coletiva, da transparência e da verdadeira participação social.

nas próximas páginas você vai conhecer casos que exemplificam essa atuação, analisados 

sob a ótica da metodologia desenvolvida. É um esforço de sistematização que pode ser útil 

para futuros parlamentares, profissionais do setor público, estudantes ou cidadãos interessa-

dos em melhor compreender os caminhos da política.

Boa leitura!

Este relatório 
– incluindo as 
entrevistas, 
conversas e 
redação – foi 
realizado entre 
janeiro e julho 

de 2016, mas as 
atividades das quais 
trata se iniciaram 

antes desse 
período e seguem 
acontecendo e 

evoluindo.
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A teoria da complexidade reúne um conjunto de descobertas e visões científicas emer-

gentes na segunda metade do século xx, que propõem novas formas de compreen-

der a vida em suas diversas áreas do conhecimento, como a química, a física, e hoje 

também repercutindo, em especial, nas ciências sociais, porque essa teoria se mostra mais 

adequada para representar o fluxo contínuo de transformação de um mundo globalizado e 

inter-relacionado ao extremo.

o pensamento complexo propõe rever crenças, valores, procedimentos, técnicas, teorias, 

explicações – toda uma forma de enxergar que implicitamente influencia como nos relacio-

namos com o mundo, e que, por sua vez, é influenciado por nossa forma de agir. são os  

paradigmas, como definidos classicamente pelo filósofo e físico norte-americano thomas Kuhn.

Do ponto de vista da ciência, a complexidade é uma alternativa melhor equipada para 

incorporar anomalias e contradições, tão presentes na realidade. Dessa forma, representa 

um contraste com o paradigma newtoniano que 

dominou o pensamento científico ocidental por 

dois séculos. esse pensamento, também chama-

do de mecanicista ou cartesiano, consolidou-se 

durante a revolução científica (período entre os 

séculos xvi e xviii), com o surgimento do que 

hoje chamamos de ciência. Foi um período de 

imensa busca por conhecimento, como o próprio 

nome diz – em latim, scientia, que quer dizer sa-

ber, conhecer.

nessa busca, porém, existia o interesse por se 

descobrirem as leis, as regras que coordenavam o 

funcionamento do universo. os fenômenos passa-

ram a ser estudados com o objetivo de se chegar 

a essas regras, e aquilo que não seguia regras, que demonstrava um comportamento im-

previsível, ou seja, difícil de se encaixar nas regras, era deixado de lado por ser considerado 

uma exceção. rené Descartes (1596-1650), que também se tornou um forte símbolo desse 

momento histórico, escreve explicitamente: “eu tenho descrito a terra, e todo o mundo 

visível, como sendo uma máquina”.

A polít icA 
coMplExA  
E vivA

Esse é um extrato 
do volume I deste 
trabalho. Para 
ter a publicação 
completa  
acesse aqui.

"o paradigma de controle define que tipo de perguntas 
podem ser feitas e como elas podem ser respondidas. 
A ciência “normal” acontece dentro desse padrão e 

cientistas normalmente dão um jeito de explicar aquilo 
que não se encaixa. “Fatos” anômalos se acumulam até 
que uma crise acontece, quando pesquisadores começam 

a adotar padrões de pensamento e práticas mais 
inclusivas e que são capazes de incorporar fatos que 

eram ignorados por serem anomalias."

❫  caPítulo 1
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Mas uma máquina é previsível – ela funciona de acordo com mecanismos 

básicos que garantem o funcionamento do todo; ela é estável, não apresenta 

nenhum comportamento surpreendente e inovador, ou radical. ela bate de uma 

forma linear, ou seja, sequencial – de um ponto para o outro. outro aspecto da 

máquina é a causalidade – um acontecimento em uma peça x gera uma con-

sequência direta da peça Y, e um acontecimento na peça Y afeta diretamente 

(de forma linear) a peça x. não há mistério, nem surpresa.

essa forma de pensar pressupõe um mundo relativamente estável, orde-

nado e mecânico, um mundo que pode ser precisamente estudado, enten-

dido e previsto por um observador objetivo – o cientista “não envolvido”. 

um mundo sem anomalias e no qual faz sentido a busca por regras 

e verdades. essa metodologia científica passou a influenciar fortemente 

como se pensa, fala e age em um mundo que não funciona mecanicamente. influenciou tanto 

o liberalismo nascido no século xviii, quanto o marxismo da segunda me-

tade do século xix; ambos utilizaram critérios 

analíticos muito similares à visão cartesiana.

Até que veio a reação. 

enquanto isso, uma revolução ocorria nas ciências sociais. o pensamen-

to psicanalítico se abriu para a noção do inconsciente, que enfraqueceu o 

conhecimento lógico da intenção humana. os pós-modernistas declararam a morte da “gran-

de narrativa” de uma realidade coerente e unificada, e sugeriram uma noção da realidade 

como “textos recorrentes”. os construtivistas sociais falaram de uma realidade continuamente 

construída e transformada na linguagem entre subjetividades em interação.

É desse contexto que emergem elementos que sugerem uma mudança de padrão 

civilizatório – fundamentalmente porque, hoje, o conceito de civilização também está pro-

fundamente atrelado aos limites dos recursos naturais, que impõem uma série de contra-

dições nas decisões políticas tradicionais. a concepção de um modelo de desenvolvimento 

sustentável – que passa por uma ética de respeito à vida e pela compreensão da função da 

sociedade e dos conglomerados urbanos na vida das pessoas – começa a estabelecer uma 

nova percepção civilizatória.

A desconstrução dessa 
visão tradicional ocorreu 
de maneira intensa nas 
ciências naturais, como 
quando Einstein sacudiu 
as bases de nossa crença 
em uma realidade absoluta 
e universal e nossos 
pontos de referência com 
a teoria da relatividade, 
que penetrou a nossa 
forma de pensar e de 
falar. também na física 
quântica, com o conceito 
de onda e partícula da 
luz dissolvendo as ideias 
de um “observador não 
envolvido” e da lógica 
cartesiana. por sua vez, 
a teoria da incerteza de 
Heisenberg abalou a ideia 
do conhecimento acerca 
dos fenômenos. Da mesma 
forma, a tecnologia 
passou a utilizar sistemas 
complexos para analisar 
desde o comportamento 
social até o clima e fazer 
previsões.

Nessa nova abordagem, é preciso aceitar o paradoxo de um processo 
ininterrupto de transformação, no qual é necessário buscar continuamente 
as respostas no próprio processo e nas suas múltiplas partes envolvidas. 

ideias consolidadas – os paradigmas – precisam ser repetidamente deixadas 
para trás, enquanto se torna fundamental avaliar o mérito de cada ação. 
Ao reconhecer que não somos máquinas e não vivemos em uma máquina, 

assumimos a possibilidade da contradição. E a política se torna viva.
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DEscrição DA 
MEtoDologiA
A abordagem a seguir foi criada especialmente para este relatório. Por respeito à com-

plexidade, não deve ser utilizada como um método rígido e inflexível, para forçar a 

realidade dentro de uma moldura específica. antes, deve ser uma ferramenta versátil e 

adaptável, a ser constantemente revisada e aperfeiçoada.

CEnário
o quE Está Em jogo

estabelece a região ou a comunidade e de que forma aquele tema 

pode afetá-la. Pode ser o número potencial de usuários do serviço 

de transporte, os bairros afetados pelo zoneamento ou a região do 

Parque dos Búfalos.

gruPos dE intErEssE
grupos que de alguma forma influenciam ou são influenciados 

pelo conflito ou assunto em questão.

VAlorEs E ConCEitos
cada grupo faz uma leitura específica dos fatos, levando em consideração os valores que 

considera mais importantes, como mobilidade, qualidade de serviço, direitos adquiridos, se-

gurança, sustentabilidade, ética, etc. Frequentemente, um determinado dilema coloca esses 

valores em conflito. um exemplo é o déficit de moradia versus a necessidade de áreas verdes 

e mananciais.

lEgislAção
cada tema envolve uma gama de leis nas esferas federal, estadual e municipal. são textos 

muitas vezes mal formulados, não regulamentados e que muitas vezes se contradizem. os 

representantes e os grupos de interesses vão se utilizar de cada lei de acordo com seu bene-

fício momentâneo e individual e os valores que considerarem mais relevantes. o conjunto da 

legislação usualmente oferece barreiras para a aprovação de um projeto ideal, como no caso 

da remuneração por subsídios, que exigia uma mudança na lei orgânica do Município.

❫  caPítulo 2
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distorçõEs
É fundamental identificar aspectos da realidade social que podem 

e devem ser corrigidos pelo poder público. 

PolítiCA trAdiCionAl
PolArizAção

antes de tudo, a polarização é uma ferramenta da política. um efeito verificado nas cam-

panhas eleitorais, nas quais quem adota posições extremas consegue obter votos, garantindo 

o apoio de setores específicos. em um cenário de apatia e ceticismo, o radical atrai interesse, 

de fundamentalistas religiosos a defensores de categorias específicas.

são modelos 
tradicionais 
estabelecidos, ou 
paradigmas, que 
resistem como 
prática, apesar 
dos danos que 
acarretam. É o 
mercado paralelo 
de alvarás de táxis, 
a destruição de 
uma extensa área 
verde para novas 
moradias ou a 
escassa utilização 
dos espaços de 
participação social. 
são características 
que prejudicam a 
sustentabilidade de 
uma comunidade.

nAs rEdEs
A polarização é acentuada pelas mídias virtuais, cada vez mais uma fonte 
importante para interpretar a realidade. Na maioria dos casos, o cidadão 

recebe informação que confirma sua visão de mundo. Mecanismos de busca 
e redes sociais consideram histórico, localização e padrões prévios, criando 
bolhas de informação que excluem pontos de vista opostos e ponderados.
Há exceções, pois o usuário também é atraído pelo outro extremo, quando 

este é absurdo, esquisito e radical. Nesse caso, em vez de ignorar, ele 
compartilha, passando adiante a mensagem com o objetivo de criticar.

porém, o algoritmo da rede não registra a crítica e sinaliza somente 
que aquelas palavras-chave são importantes e as mostra para mais 

gente. Nesse contexto, os extremos são destacados e a ponderação 
recebe menos atenção. Assim, a internet estimula dupla e 
contraditoriamente a polarização.
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EfEitos PErVErsos 
esse desejo de rejeitar o radical oposto também faz com que a participação do cidadão seja 

menos propositiva. Defender uma solução implica estudo e comprometimento. Por exemplo, uma 

lei que apresente um novo modelo para serviço de táxi, como o que foi proposto pelo Mandato.

rejeitar uma posição exige menos esforço, o que faz com que o cidadão opte por apoiar um 

representante que lute contra algo, minimizando a importância de propostas e soluções positivas.

No curto prazo, um dos efeitos é a desumanização e o aumento da 
agressividade, fator a ser comentado a seguir. também é frequente que a questão seja resolvida pelo 
extremo mais forte, não necessariamente da maneira mais justa, criativa e inteligente. grupos mais 
fracos e minorias podem ser prejudicados, sem nenhuma proposta que minimize suas perdas. É o caso da 
categoria dos taxistas, que perdeu a batalha junto à opinião pública.

em médio e longo prazos, a polarização contribui para um decréscimo no interesse pela 

política. sem se alinhar com nenhum dos dois extremos, parte da população acaba desistindo 

de participar, de propor soluções e mesmo de votar.

rEduCionismo 
os grupos se aglutinam em torno de argumentos isolados, ignorando ou desprezando ou-

tros valores e deixando de lado o cenário mais amplo. a lógica da política reforça essa tendên-

cia, pois se orienta pela ideia de que argumentos complexos não atraem apoio. Por exemplo, 

reduzir a mudança da remuneração dos engenheiros à questão da perda de direitos, ou da 

lei de Zoneamento, com grandes impactos em toda a cidade, ao efeito localizado em um dos 

bairros. Por isso, uma das estratégias corriqueiras da comunicação é simplificar a mensagem 

ao máximo, recurso amplamente utilizado pelos populistas, o que prejudica o debate público e 

o restringe a propostas ineficazes, que falham em resolver os problemas. esse comportamento 

costuma reforçar a polarização, dividindo os temas em questões binárias: sim ou não, contra 

ou a favor, direita ou esquerda.
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dEsumAnizAção
É a negação da humanidade do indivíduo. o interlocutor não reconhece no outro um ser 

humano integral, não identifica sua individualidade e não consegue exercer a empatia. em 

geral, é associada a status, poder ou classe social, mas tem ocorrido cada vez mais frequen-

temente no debate público, em especial no ambiente virtual. É o taxista brigando com outros 

motoristas ou a população de mananciais brigando com candidatos a habitação.

a violência é o último estágio da desumanização, que ainda inclui exclusão, negação de 

direitos e relativização da violência sofrida por outros. alguns autores afirmam que a violência 

só pode ocorrer após a desumanização.

AfEtos
vivências e memórias constroem a identidade do indivíduo. a partir delas, ele toma 

posições, normalmente identificadas com uma ideologia ou com um personagem no qual 

ele confia. ao ser criticado ou ter sua posição atacada, este sente uma agressão à sua 

própria identidade. Defesas ferozes, conversas agressivas e resistência a mudar de opinião 

ocorrem porque o indivíduo sente afeto por suas ideias. Mudar e rever posições causam no 

indivíduo a sensação de cortar na própria carne da identidade. É o que explica as reações 

passionais dos taxistas e dos engenheiros.

Ao identificar um posicionamento que está em conflito com seus valores, 
o interlocutor associa o emissor desse discurso a um determinado grupo 
estigmatizado. Essa avaliação pode ser feita com base em uma única 
frase, a partir da qual o diálogo aberto é interrompido e se inicia um 
confronto. sem face, representando esse grupo, o emissor oposto pode 
ser ridicularizado, ironizado e xingado. É a anulação da política.

PodEr
A política tradicional busca com frequência a conquista e a 

manutenção de poder. para isso, a estratégia central é optar 
pelas posições que conquistam maior afeto da população,  
ou de um grupo específico, ao qual o político se vincula.  

os casos, por exemplo, da remuneração por subsídios e o  
da lei de Zoneamento ilustram bem isso. A preocupação  
com um modelo sustentável é secundário ou inexistente.

capítulo 2 |  Desc r i ção  da  metodo log ia
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Ação sEgundo A ComPlExidAdE
objEtiVos

a política tradicional define seus valores a partir de grupos de apoio e dos afetos que eles pos-

suem. em contraste, uma política com foco na complexidade deve concentrar-se em projetos 

e objetivos que possam promover o bem comum. na prática, é a disposição de avaliar o mé-

rito e não a popularidade da questão. a reavaliação deve ser constante, procurando reduzir a 

interferência do afeto do próprio gestor ou representante pelos posicionamentos assumidos.

ElEmEnto dEsEstruturAntE
um tema pode receber atenção da população em decorrência de um fato novo. entre 

as possibilidades estão tecnologia, legislação, acidente trágico, ocorrência de crime ou uma 

alternância nas relações de poder. o poder público pode utilizar esse novo elemento para reor-

ganizar o modelo vigente em um que melhor atenda às necessidades da comunidade. como a 

chegada do uber a são Paulo, com uma tecnologia que provocou um conflito.

zonAs CEgAs
cada indivíduo possui uma visão restrita e muito específica da realidade. ela é constituída 

por uma enorme quantidade de fatores: idade, gênero, etnia, origem, renda, afetos, nível 

educacional, experiências pessoais, etc. a partir dessa condição, os teóricos da complexida-

de afirmam que há zonas cegas em nossa capacidade de compreender. um indivíduo pode 

ter dificuldade de oferecer uma solução adequada e completa para um grupo. Por sua vez, 

um grupo também terá limitações na sua capacidade de enxergar e apresentar uma solução 

abrangente para grupos maiores ou para a sociedade em geral.

diálogo Como ProCEsso
Para minimizar as zonas cegas, o Mandato estabeleceu como prioridade o estímulo à criação de 

espaços de debate, como seminários, audiências públicas, entre outros, e instituiu um novo: 

as segundas Paulistanas. esse esforço tem um duplo objetivo. o primeiro, mais evidente, de 

ampliar a democracia. o segundo, de obter melhores soluções a partir do uso da inteligência 

coletiva, como forma de evitar as zonas cegas e buscar o máximo de ângulos possíveis.

a partir desse contato entre opiniões divergentes, é possível dissolver os paradigmas, que 

cada lado considera como verdades absolutas. Portanto, o posicionamento emerge da disso-

lução do paradigma. colocando de outra maneira, é possível afirmar que a verdade está entre 

os participantes de um diálogo e não com um lado ou outro.

para alcançar a melhor representatividade nesses espaços, o Mandato estabeleceu canais e  
disposição de diálogo com todos os grupos de interesse. Fez contato, recebeu no gabinete e fez grandes 

esforços para que eles estivessem presentes e representados. Evitou fazer distinção quanto à proximidade 
desses grupos do Mandato ou à presença de apoios políticos ou potenciais eleitores entre eles.
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AfEtos
a polarização e a desumanização distanciam os 

grupos. ao promover um encontro pessoal, os cida-

dãos têm a oportunidade de conferir uma face huma-

na à opinião divergente. 

o filósofo Emmanuel 
levinas afirma 
que, “por meio da 
face, o outro se 
revela em sua pura 
humanidade”. ou 
seja, a possibilidade 
de empatia aumenta 
quando olhamos 
nosso interlocutor 
nos olhos. diz 
levinas: “A epifania 
do outro rompe o 
egoísmo”.

Polo dE AtrAção
as distorções se consolidam em paradigmas e formas rígidas de pensar e encarar a realida-

de. Diversos grupos da sociedade reagem a elas, criando conflitos, que podem ser uma oportu-

nidade para produzir um novo e aperfeiçoado modelo. o Mandato se colocou como um polo 

de atração, um elemento ao redor do qual o sistema pode começar a se reorganizar, como nos 

casos do represamento dos alvarás de táxis e dos conselhos Participativos, em que procurou 

iniciar, incentivar ou acelerar processos relevantes dentro do debate público. Mantendo conta-

to com diversos grupos, o Mandato ficou atento aos temas relevantes para a sociedade e aos 

elementos desestruturantes. Promoveu o diálogo, buscando identificar as zonas cegas na sua 

compreensão e construir soluções mais ricas.

mudAnçA dE Posição 
Dada a complexidade da realidade, o indivíduo possui um forte apreço 
por certezas que orientem suas escolhas. Narrativas simplificadas 
e líderes carismáticos são os tradicionais apoios nessa busca para 
perceber a realidade, o que torna um grande desafio para o político 

mudar de posicionamento. Esse eleitor se ressente de um líder que lhe 
traz uma ideia (que gera um afeto) e depois a rejeita. Apesar dessa 
dificuldade, o Mandato colocou como fundamento a revisão constante 

dos posicionamentos. É o entendimento de que o paradoxo é um elemento 
recorrente da complexidade e que é sempre necessário aprofundar cada 

posicionamento para ser capaz de ser propositivo na política.

risCos
executar uma política que reconhece a complexidade é um risco político. a forma tradi-

cional de atuar existe porque é extremamente eficaz na sua tarefa essencial: obter e manter o 

poder. ao rejeitar esses métodos usuais, o Mandato incorre no risco de ser mal compreendido, 

especialmente no curto prazo. Diversos grupos podem ver no Mandato um adversário, por 

este não adotar integralmente suas respostas unilaterais e suas narrativas simplificadas. ao 

mesmo tempo, o discurso polarizado e populista pode se esgotar no longo prazo. a ação 

segundo a complexidade pode ser mais duradoura e segura.

capítulo 2 |  Desc r i ção  da  metodo log ia
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p or meio da comissão de transportes, da qual o vereador ricardo Young era membro, o 

Mandato tomou conhecimento de um conflito que começava a se desenhar na cidade 

e que teria um grande impacto no transporte individual de passageiros. Havia uma de-

manda reprimida pela recusa do departamento de transporte público em emitir novos alvarás 

de táxis, o serviço oferecia uma qualidade ruim e parte da categoria dos taxistas não conseguia 

renda adequada, mesmo cumprindo cargas excessivas de trabalho. o colapso da mobilidade 
urbana exigia uma ação do poder público.

apesar da situação, as associações de classe apoiavam a manutenção do modelo, pois 

eram dominadas por grupos que detinham alvarás, e estes eram valorizados no mercado pa-

ralelo. ao mesmo tempo, o setor privado apostava na desregulamentação, por se utilizar das 

novas tecnologias para atuar livremente no serviço de transporte. apesar das possibilidades 

positivas, havia aí alguns riscos, com temores de abusos do poder econômico.

ANálisE  
DE cAsos
trAnsPortE  
PúbliCo indiViduAl

Uma das empresas, o aplicativo Uber, entrou em contato com o Mandato, procurando 
um interlocutor adequado para a questão. Depois de dialogar com diversos grupos, 
foi marcada uma segunda paulistana para debater o tema. E, pela primeira vez, 
empresas e taxistas se encontraram em um mesmo espaço para o debate.

o cenário se complica 
a partir do aumento 
do uso de automóveis 

dentro do espaço urbano. 
sem dúvida, a solução 
está na migração do 

transporte individual para 
o transporte coletivo. 
Uma má administração 
do transporte público 

individual só pode 
exacerbar o problema.

o Mandato produziu um projeto de lei (Pl) com um duplo objetivo: de um lado, reformular 

o setor e aprimorar o serviço; de outro, reduzir os danos que a ruptura tecnológica e a corre-

ção das distorções causariam. Quando ficou pronto o Pl 416/2015, as empresas protestaram 

contra o limite na quantidade de veículos, enquanto os taxistas rejeitaram o que lhes parecia 

uma legitimação dos aplicativos não regulamentados.

o impasse legislativo permitiu que o uber seguisse operando em um cenário de desregu-

lamentação. a publicidade espontânea que o conflito gerou fez inflar o volume de motoristas 

cadastrados no aplicativo, o que acabou provocando críticas dos próprios motoristas da em-

presa. em outubro de 2015, a Prefeitura lançou uma nova modalidade, o táxi Preto, especi-

ficamente para veículos de alto padrão chamados por meio de aplicativos móveis. enquanto 

isso, os aplicativos não regulamentados continuaram operando, gerando críticas dos taxistas 

antigos e daqueles que investiram no novo modelo.

❫  caPítulo 3
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em 10 de maio de 2016, a Prefeitura 

publicou o decreto 56.981, incorporando 

algumas ideias do Pl 416/2015. 
Entretanto, esse 
decreto não 
dialogava com 
os taxistas e 
não abordava 
as distorções do 
sistema atual. 
os diversos 
grupos finalmente 
mostraram sinais 
de interesse na 
negociação e 
passaram a apoiar  
o posicionamento  
do mandato.

CEnário
o quE Está Em jogo

transporte individual de interesse público mediado por novas tecnologias para 
um público potencial de quase 20 milhões de pessoas.

lEgislAção
  lei Municipal n0 7.329, de 11 de julho de 1969. estabelece normas para execução de 

serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro e dá 

outras providências. entrou em vigor durante a gestão de Paulo salim Maluf, então pre-

feito de são Paulo, em 27 de junho de 1969. De acordo com ela, os alvarás são gratuitos 

e não podem ser comprados, vendidos ou alugados, mas podem ser doados para qual-

quer pessoa. a outorga é gratuita, sendo feita por sorteio. tem o objetivo de estimular o 

serviço do táxi.

  lei Federal n0 12.468, de 26 de agosto de 2011. reconhece a profissão de taxista 

em todo o território nacional. torna o transporte público individual remunerado de passa-

geiros uma atividade privativa da categoria.

  lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012. artigo 12: “os serviços de utilidade 

pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e 

fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, 

de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máxi-

mos das tarifas a serem cobradas”.

  código de trânsito Brasileiro (ctB), de 1997. 
Determina que os veículos de aluguel, destinados 

ao transporte individual ou coletivo de passagei-

ros, deverão estar devidamente autorizados pelo 

poder público concedente.

  resolução n0 4.287/2014 do Ministério dos 
transportes. estabelece como serviço clandes-

tino o transporte remunerado de pessoas sem 

autorização ou permissão do poder público.

  plano Diretor do Município, de 2015. 
Previa a criação de políticas de compartilha-

mento de veículos.

capítulo 3 |  Aná l i se  de  casos
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distorçõEs

  Mercado paralelo e herança. a possibilidade de transferir o alvará criou uma brecha 

para a venda, fazendo surgir um mercado paralelo, não regulado pelo poder público.

surgiram as frotas de táxi.

  Alvarás não são emitidos. o Departamento de transporte Público (DtP) sofreu pressão 

para não emitir mais alvarás, com o argumento de que os taxistas seriam prejudicados. 

surgiram acusações de influência dos sindicatos e interesses econômicos difusos no DtP.

  Falta de táxi. no início eram dez mil alvarás, correspondendo a quase dez mil táxis em 

circulação. em 2014, o número chegou a 33 mil alvarás, com 28 mil táxis operando, se-

gundo a secretaria de transportes.

  Qualidade do serviço. Há reclamações de mau humor, estresse causado pelo trânsito 

ruim, má conservação de veículos, falta de higiene do motorista, descortesia em geral, ves-

timenta irregular, ausência de meios de pagamento alternativos e de confortos adicionais. 

indisponibilidade na periferia e em períodos de pico.
o consenso entre 

especialistas era de 
que faltavam táxis em 
são paulo. Empresas 

com interesse no setor 
argumentavam existir 

uma grande demanda. Em 
um contato informal, o 
aplicativo Waze divulgou 

uma estimativa de  
que mais dez mil táxis 

eram necessários.  
o aplicativo 99 calculou 
uma necessidade de  
20 mil táxis a mais.

 taxistas em má condição. 
Donos de alvarás cobram mensalidade entre  

r$ 2 mil e r$ 4 mil de motoristas. sem conseguir renda 
adequada, alguns chegam a morar dentro do táxi.

  Desregulamentação. risco de o serviço de transporte público individual ser mo-

nopolizado por empresa privada. Preço variável do serviço pode ocasionar cobranças 

desproporcionais.



17

gruPos dE intErEssE

  simtetaxi sp. sindicato dos Motoristas e trabalhadores nas empresas de táxi no 

estado de são Paulo

 sinditaxi. sindicato dos taxistas autônomos de são Paulo

 Adetax. associação das empresas de táxi de Frota do Município de são Paulo

 Artasp. associação das rádio táxis de são Paulo

 Abracomtax. associação Brasileira das associações e cooperativas dos Motoristas de táxis

  grupos de taxistas 
 unidos do Pacaembu 

 caldeirão do táxi 

 estrategistas

  Empresas 
 99 táxis

 easy taxi

 Zazcar

 uber

 caronetas

 Wappa

 BlaBlacar

 Meleva 

 Ponga

vereadores mais envolvidos 
 adilson amadeu (PtB)

 José Police neto (PsD)

 salomão Pereira (PsDB)

 ricardo Young (rede sustentabilidade)

capítulo 3 |  Aná l i se  de  casos



18 O pensamento  complexo no campo po l í t i co : um o lhar  para  o  Mandato  de  R icardo Young –  Vo lume I I

ElEmEnto dEsEstruturAntE
novas tecnologias revolucionam a relação entre passageiros e condutores. elas tornam 

possível a economia compartilhada, nova lógica econômica possibilitada pela tecnologia de 

aplicativos que ligam diretamente consumidores e prestadores de serviços, desde os taxistas 

tradicionais até motoristas independentes sem registro ou veículo licenciado.

principais fatos: crescimento desses aplicativos e a chegada do Uber ao 
Brasil, em maio de 2014, e a são paulo no mês seguinte. os taxistas adotam 

rapidamente aplicativos destinados a eles, como o 99 táxis e o Easytaxi. 
paralelamente, o Uber possibilita a qualquer motorista oferecer transporte individual a um 
preço menor, criando uma forte concorrência ao serviço tradicional. grupos organizados 
de taxistas reagem negativamente, cientes do impacto da empresa no setor em outros 
países. Em Nova York, o valor do alvará de táxi caiu de Us$ 1 milhão para Us$ 200 mil.

VAlorEs E ConCEitos
Mobilidade, acessibilidade, atendimento, emprego, segurança, apoio político, lucro.

PolítiCA trAdiCionAl
rEduCionismo 

os grupos se aglutinam em torno de valores ou argumentos isolados, ignorando ou des-

prezando outros valores, deixando de lado o cenário mais amplo. as afirmações mais comuns 

que ocupam os extremos são:

1. o uber é ilegal;

2.  o sistema de táxi oferece serviço de baixa qualidade (faltam táxis e os existentes são ruins).

Defesa unilateral e ausência de debate
na busca por defender um grupo de interesse, a ação política tradicional minimiza o debate e 

oferece soluções simples. Por exemplo, o vereador adilson amadeu (PtB) propôs impedir de ma-

neira mais explícita a realização de transporte individual remunerado por veículos não licenciados. 

ou seja, buscou reforçar a exclusividade dos táxis, únicos licenciados, na prestação do serviço, atin-

gindo diretamente o uber e qualquer outro aplicativo semelhante que viesse a surgir no mercado.

De maneira similar, a prefeitura atendeu às pressões dos taxistas e criou o 
táxi preto, para tentar regular o novo modelo. ofereceu cinco mil licenças mediante pagamento, a chamada 
outorga onerosa. ou seja, seriam adquiridas com direito a revenda e transferência, diferente do atual alvará 
(que sendo outorga não onerosa não deveria ser vendido, apenas transferido por doação). o modelo foi 
rejeitado pelas empresas e acabou se mostrando ineficiente e de baixo faturamento.
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PolArizAção
a maior parte da opinião pública se agrupou em torno do grupo favorável ao 
uber ou do favorável ao táxi. em fevereiro de 2016, 78% da população 

apoiava o uber (Folha de s.Paulo). em contraponto, os movimentos de taxistas 

não ofereciam nenhuma proposta, rejeitando toda negociação e declarando 

oposição absoluta ao novo modelo.

a Prefeitura inverteu o posicionamento e passou a apoiar o Pl 421/2015 do vereador Police 

neto, liberando o uber e desagradando os taxistas.

dEsumAnizAção
o cenário conflituoso levou os grupos envolvidos, especialmente o dos taxistas, ao último 

grau de desumanização do outro: a violência. em são Paulo houve depredação de veículos 

simplesmente por serem da cor preta, ora usando barras de ferro, ora jogando pedras. ame-

açaram e atacaram motoristas, deixando vários feridos. episódios semelhantes ocorreram no 

rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

Ação sEgundo A ComPlExidAdE
informAção E PosiCionAmEnto

o Mandato se manteve informado sobre temas considerados cruciais e dentro da capaci-

tação e objetivos definidos, procurando se posicionar em postos-chave, como fazer parte da 

comissão de trânsito e transporte. em vez de se ligar a um ou outro grupo de interesse de 

forma isolada, estabeleceu contato e diálogo constante com sindicatos, uber e empresas de 

tecnologia em geral.

ao mesmo tempo, a experiência do vereador ricardo Young como empresário e um enten-

dimento das possibilidades da tecnologia o faziam aberto às novas tendências. essa foi uma 

das razões para os executivos do uber procurarem o Mandato, considerando que este era o 

que tinha a visão mais adequada para abordar a questão.

o tribunal de 
Justiça acabou 
liberando o Uber 
das apreensões 
dos veículos e o 
volume de carros 
cadastrados 
aumentou a partir 
daí. A empresa não 
divulga o número 
exato. Especulações 
de taxistas situam o 
número entre 10 mil 
e 20 mil motoristas 
cadastrados.

oportunidade
sem preocupação em defender individualmente um dos grupos de 

interesse envolvidos, o Mandato avalia e acumula informações sem 
juízo de valor. ciente das distorções e do elemento desestruturante, 
detectou uma oportunidade para reformular e modernizar o serviço 

de transporte individual. Dessa forma, poderia simultaneamente trazer 
algumas vantagens para os motoristas de táxi, integrar todos os 

elementos do conflito e reequilibrar o sistema.

capítulo 3 |  Aná l i se  de  casos
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Abertura
o Mandato procurou manter um posicionamento livre de amarras ideológicas ou de inte-

resses vinculados aos grupos envolvidos (interesses corporativos). sabendo disso, interlocuto-

res do uber entraram em contato.

Diálogo
Em agosto de 2015, o Mandato realizou uma segunda paulistana 

com o tema Diálogos sobre soluções para os serviços de transporte individual na cidade 
de são paulo, quando se reuniu todos os grupos de interesse envolvidos. por meio desse 
processo, foi possível humanizar as partes envolvidas, promovendo a troca de ideias direta 
e real. Nesse caso, estiveram presentes os principais grupos, como sindicatos, Uber e  
outras empresas de tecnologia como Easy taxi e Meia Bandeirada.

ProjEto dE lEi
embora não seja condição essencial, o projeto de lei pode ser o corolário da ação  

do Mandato. na semana seguinte à segunda Paulistana sobre o tema, o Mandato propôs o  

Pl 416/2015, que determinava novas regras para o sistema de transporte público individual 

de passageiros, além de acabar com a necessidade de alvarás.

Ficou evidente o 
contraste com as 

soluções que defendiam 
unilateralmente um 
ou mais grupos de 

interesse, pois estas 
não aproveitavam a 

oportunidade de corrigir 
as distorções do serviço.

todo o processo, incluindo identificação da oportunidade, promoção do diálogo e 
concepção do projeto de lei, buscava a construção de uma solução coletiva. 

a proposta do Mandato eliminava o mercado paralelo e reduzia a influência dos sindicatos 

no DtP. ampliava o número de táxis, embora com um limite, evitando prejudicar a viabilidade 

econômica do setor. era uma precaução que buscava evitar o que já ocorrera em diversos 

países, sendo o exemplo clássico o de nova York durante a grande Depressão da década de 

1930. na época, milhares de desempregados se tornaram taxistas e o excesso de oferta causou 

a queda no preço das corridas, fazendo com que os motoristas não conseguissem obter uma 

renda mínima para se manter. a saída foi limitar o número de licenças, diminuindo a frota e 

regulando o sistema. Desde então, diversos países constataram que a limitação era necessária 

para garantir uma boa qualidade de serviço.

com o surgimento de empresas utilizando novas tecnologias, esse problema retorna, com 

a possibilidade de dumping. ou seja, a redução do preço com o objetivo de conquistar e mo-

nopolizar o mercado.

além disso, o Mandato propunha transferir o registro do veículo para o taxista, protegendo 

este último e eliminando o aluguel de alvarás. a receita do serviço passava a ir por inteiro para o 

trabalhador autônomo, estimulando a melhoria da qualidade do serviço. De forma geral, regu-

lamentava de maneira moderna e eliminava as ilegalidades do serviço de transporte individual. 

Procurava ainda resguardar quem já trabalhava, pois estes prevaleceriam na disputa pelo registro. 

ao mesmo tempo, regularizava o uber, o protegendo das ofensivas jurídicas que estava sofrendo.

as empresas de aplicativos, como 99 táxis e easy taxi, aplaudiram a ideia, pois enxergavam 

a possibilidade de um crescimento no mercado com o fim do alvará tradicional.

Veja aqui 
a Segunda 
Paulistana 

sobre Serviços 
de Transporte 

Individual.

Saiba mais  
sobre o  

PL 416/2015.
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mudAnçA dE Posição dE gruPos dE intErEssE
taxistas, que a princípio se recusaram a qualquer negociação, entraram em contato 

com o Mandato em diversas ocasiões. Por vezes de maneira organizada, outras vezes se 

manifestando individualmente. afirmavam agora perceber que seria melhor ter entrado 

em um acordo, como o Mandato sugeria desde o começo. em uma dessas ocasiões, che-

garam a colocar alguns pontos a serem negociados. ainda eram bastante difíceis de serem 

aceitas por um poder público já inclinado a regulamentar o uber, mas ao menos era uma 

possibilidade de negociação.

Algumas exigências igualavam o Uber aos táxis, enquanto outras criavam 
restrições específicas. por exemplo, queriam que o novo modelo adotasse um 

teto para as tarifas, em vez de permitir o variável. Que a frota fosse limitada 
a 5% da quantidade de táxis. Que todos eles fossem obrigados a utilizar placa 
vermelha e que os motoristas fossem obrigatoriamente cadastrados. Essas 

empresas também poderiam cobrar, no máximo, 10% da corrida.

Afetos e ideologias
Ações que relativizem valores considerados 

como absolutos podem suscitar o ódio 
dos grupos de interesse envolvidos. 

ricardo Young quase foi agredido por  
representantes dos taxistas.

além disso, o novo modelo não teria alguns privilégios dos taxistas, como serem isentos do 

rodízio, utilizar o corredor de ônibus, ter um preposto como condutor e o compartilhamento, 

que os táxis deveriam adotar em breve.

PErCEPção 
em geral, soluções complexas provocam uma tensão na política tradicional. elas exigem 

por parte dos grupos de interesse um alto nível de compreensão, desprendimento e flexibili-

dade para serem implementadas.

choque de expectativa
a ação complexa corre o risco de ser vista 

como neutra, lenta ou contrária a valores 

fundamentais. Durante a ação, os grupos 

de interesse e o público em geral tiveram 

dificuldade de aceitar o não alinhamento 

imediato por parte do Mandato.

capítulo 3 |  Aná l i se  de  casos
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risCo dE nArrAtiVA mAl ComPrEEndidA
Durante a ação política complexa, o Mandato primeiramente votou a favor do projeto 

que proibia o uber. Foi um voto tático. o Mandato apostou na possibilidade de modernizar e 

flexibilizar aquele projeto de lei no intervalo entre a primeira e a segunda votação. era a opor-

tunidade de abrir espaço para discussão do tema no plenário. além do mais, estava claro que 

um voto contrário fecharia qualquer possibilidade de diálogo com os taxistas.

infelizmente, a discussão não avançou. sem outros 
vereadores interessados em fazer uma construção 
coletiva, o Mandato acabaria por apresentar uma 
proposta mais tarde, antes da segunda votação. 

Entretanto, para o público, inclusive o eleitor de ricardo 
Young, o posicionamento aparente foi de que o Mandato 

favoreceu o taxista e se opôs totalmente ao Uber.

em cada movimento, o Mandato ficou ciente de que a narrativa seria prejudicial na percep-

ção de um dos lados. Às vezes, de ambos. e que não traria necessariamente o apoio político 

futuro, pois o posicionamento poderia ser percebido como ambíguo.

disPosição PArA A mudAnçA
em geral, os grupos de interesse não demonstram disposição para a mudança, resistindo 

e preferindo criticar e julgar antecipadamente. o exercício da complexidade força a reflexão. 

eventualmente, fez com que alguns grupos saíssem da zona de conforto.

rEsultAdo
a princípio, o projeto de lei não agradou nem aos taxistas nem ao uber. os primeiros 

não aceitavam a novidade em hipótese alguma, estabelecendo a defesa do alvará como 

um dogma e um direito inalienável. não conseguiam compreender a necessidade de uma 

política abrangente que reorganizasse o sistema. Por outro lado, o uber também rejeitava 

a proposta, se opondo à ideia de um limite no número de veículos. Como de praxe, o 
resultado da polarização é a vitória do politicamente mais forte. o diálogo e a 
negociação são escassos. 

A opinião pública 
favorável ao Uber fez 
a prefeitura mudar de 
posição e publicar um 
decreto regulamentando 
os aplicativos.
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De positivo, é importante ressaltar que esse novo posicionamento tinha semelhanças 

com o Pl 416/2015, apresentado pelo Mandato. os motoristas do uber passaram a pre-

cisar se registrar no cadastro municipal de condutores de táxi (condutax). e os aplicativos 

passaram a ser gerenciados por uma plataforma online da Prefeitura. ambas as mudanças 

estavam no Pl do Mandato.

entretanto, o decreto do governo pecava em dois aspectos. a nova plataforma online 

não incluía uma avaliação dos motoristas. e, bem mais grave, o decreto implementava uma 

regulamentação leve, sem nenhum limite para o número de motoristas ou de preço máximo e 

mínimo para o serviço. eram problemas previstos no Pl 416/2015, que optava por uma super-

visão maior do poder público.

sem esse controle, surgem dois grandes riscos. Um é o de excesso de 
veículos nas ruas, o que a experiência internacional já demonstrou ser 
prejudicial ao bom funcionamento do segmento, em última instância 

prejudicando motoristas e passageiros. outro é a possibilidade de abuso do 
poder econômico com o estabelecimento de preços abusivos em momentos 

de grande demanda. ou de um preço mínimo, que traz a possibilidade 
de dumping no mercado. são danos que o Mandato havia previsto e que 

agora se tornaram realidade com o auxílio do poder público.

o decreto também desperdiça a oportunidade de corrigir as distorções atuais do ser-

viço de transporte público individual, incluindo a baixa qualidade do serviço de táxi. em 

julho de 2016, a Prefeitura liberou o comércio de alvarás, com condição do pagamento de 

uma taxa de r$ 9 mil.

Apesar das dificuldades, o Mandato alcançou o objetivo fundamental de trabalhar com o interesse 
público. De positivo, registra-se o diálogo mínimo criado entre os grupos envolvidos, com a participação 
e flexibilização das partes. Foi evitada a aprovação de uma legislação inteiramente favorável às 
empresas, enquanto a categoria dos taxistas passou a ter uma visão melhor do sistema.

entretanto, permanece o risco de abuso do poder econômico. Maior, com novas empresas 

entrando, agravando a influência e controle do setor privado, e restringindo a regulamentação 

do setor público. também ficou faltando regulamentar a frota.

o Mandato continuou na comissão de transportes trabalhando para corrigir as distor-

ções criadas pelo decreto do táxi Preto. e procurando garantir a integridade e o equilíbrio 

do sistema.
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linhA do tEmPo
2013

Agosto
o Ministério Público de são Paulo obteve uma liminar impedindo a Prefeitura de 

conceder novos alvarás e renovar os antigos. a justificativa era que o sistema estava 

ilegal, em vista do mercado paralelo e do aluguel de alvarás. ainda obrigava a adminis-

tração a realizar uma licitação para escolher os taxistas da cidade.

Prefeitura e sindicato dos taxistas autônomos recorrem.

5 de novembro 
Mandato apresenta o projeto de lei 770/2013, que dispunha sobre a criação do 

sistema de táxi compartilhado.

12 de dezembro 
Pl 770/2013 proposto pelo Mandato é aprovado em primeira discussão.

2014

Janeiro
Justiça atende pedido da Prefeitura e reconhece o direito da administração munici-

pal de renovar os alvarás.

Março
nova decisão derruba a obrigatoriedade da realização de uma licitação.

26 de junho
uber anuncia chegada a são Paulo.

8 de julho 
o vereador adilson amadeu (PtB) apresenta o projeto de lei 349/2014, com o ob-

jetivo de proibir o uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para transporte 

remunerado de pessoas. a medida atinge especificamente o uber.

9 de dezembro
Pl 770/2013 proposto pelo Mandato é aprovado em segunda discussão.
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2015

Janeiro 
taxistas registram queda de receita e comparecem à câmara com reivindicações 

como novos alvarás e reclamações sobre a cobrança extorsiva das diárias de frota.

9 de janeiro
Prefeito dá veto total ao projeto de lei nº 770/2013, que dispunha sobre a criação 

do sistema de táxi compartilhado proposto pelo Mandato.

8 de abril
taxistas realizam uma manifestação contra o uso de aplicativos para carona remu-

nerada com carros particulares em são Paulo. De acordo com manifestantes, seis mil 

taxistas se reúnem na Praça charles Muller. grandes manifestações ocorrem em várias 

cidades do País com milhares de taxistas nas ruas.

28 de abril
Justiça suspende uber em processo movido pelo simtetaxi.

30 de abril
liminar cancela suspensão.

Maio
andrea leal e Daniel Mangabeira, do uber Brasil, procuram o Mandato para dialogar.

5 de maio
19ª vara cível extingue processo do simtetaxi, por decisão da juíza Fernanda go-

mes camacho.

30 de junho
centenas de taxistas fazem manifestação de apoio ao projeto de lei 349/2014, do 

vereador adilson amadeu (PtB), que proíbe o uber e correlatos. o Pl é aprovado em 

primeira votação na câmara, por 47 votos a 1. ricardo Young vota a favor do projeto 

para permitir que a questão seja discutida em plenário.

Agosto
ataques de taxistas deixam alguns feridos e veículos danificados em várias cidades.
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10 de agosto
segunda Paulistana – Diálogos Sobre Soluções Para os Serviços de Transporte 

Individual na Cidade de São Paulo. todos os grupos envolvidos comparecem e repre-

sentantes do uber e de taxistas se encontram pela primeira vez.

17 de agosto 
o vereador José Police neto (PsD) organiza audiência pública e pede que o uber 

seja regulamentado. o argumento se baseia no Plano Diretor aprovado no ano anterior, 

que previa a criação de políticas de compartilhamento de veículos.

o evento é marcado pela ausência das associações ligadas aos taxistas, em protesto 

contra o posicionamento de Police. a empresa 99 táxis pede para não ser mencionada.

18 de agosto 
Mandato apresenta o projeto de lei 416/2015, criando novas regras para o sistema de 

transporte público individual de passageiros na cidade de são Paulo. até a publicação deste 

relatório, o Pl seguia aguardando votação na comissão de constituição e Justiça (ccJ), 

responsável por avaliar a legalidade do texto, para que o Pl siga a tramitação na câmara.

2 de setembro
a comissão de trânsito da câmara Municipal realiza audiência pública para discutir o 

projeto de lei que proíbe o funcionamento de aplicativos como o uber. segundo o autor 

do projeto, vereador adilson amadeu (PtB), o serviço funciona irregularmente na capital.

9 de setembro
Pl 349/2014 vai para a segunda votação. a liderança do governo na câmara apre-

senta emenda determinando estudos para aprimorar a legislação de transporte indivi-

dual de passageiros e a compatibilização de novos serviços e tecnologias. além disso, 

determina que o usuário tenha uma ferramenta de avaliação dos motoristas, do veículo 

e da qualidade geral do serviço prestado.

8 de outubro
a emenda no Pl 349/2014 permite que a Prefeitura baixe o Decreto 56.489, crian-

do a categoria táxi Preto, autorizando a emissão de novos alvarás e regulamentando 

a transferência.

21 de dezembro
aprovado em primeira votação o Pl 421/2015, do vereador José Police neto (PsD), 

regulamentando o compartilhamento de automóveis.

31 de dezembro

uber sobretaxa 
corridas em 

até 20 vezes o 
valor regular. A 
justificativa é que 
o preço variável 
torna possível 
a oferta de 

taxistas durante 
a véspera do 
Ano novo.



5 de janeiro 
sancionada lei 16.345, de autoria coletiva dos vereadores salomão Pereira, gilson 

Barreto, aurélio nomura, claudinho de souza, eduardo tuma e Patrícia Bezerra, todos 

do PsDB. a lei cria novas regras para o uso dos aplicativos, fazendo com que os veículos 

sejam obrigados a se credenciar no Departamento de transportes Públicos, provando 

que a atividade é realizada somente por taxistas legalizados.

28 de janeiro
carros pretos são atacados por um grupo de 15 a 20 taxistas na saída de um baile 

de carnaval.

29 de janeiro
Prefeitura lança consulta pública para discutir a questão do serviço de transporte 

público individual em são Paulo.

30 de janeiro
“agora é cacete”, declara na imprensa o presidente do simtetaxi, antonio Matias 

(conhecido como ceará).

2 de fevereiro 
o desembargador Fermino Magnani Filho determina que a polícia pode verificar a 

documentação dos motoristas do uber, mas proíbe o poder público de apreender os 

carros somente por oferecerem o serviço.

28 de fevereiro
cerca de 400 taxistas e familiares realizam protesto contra o uber na avenida Paulista.

13 de abril
Ministério Público afirma que a lei 16.279/2015, que proíbe o uber de funcionar, 

é inconstitucional, pois invade a competência da união.

10 de maio
Por meio do Decreto 58.981, Prefeitura legaliza a modalidade de serviço on-line 

que conecta motoristas a passageiros, como o aplicativo uber.

27

2016

Possivelmente 
inspirados 
pela queima 
de carros do 

uber na frança 
na semana 

anterior, taxistas 
danificam 

carros no hotel 
munique em são 
Paulo. A opinião 
pública reage 
negativamente 
às notícias de 
agressões dos 

taxistas.
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o Parque dos Búfalos é a única área de lazer para mais 400 mil pessoas, população que 

vem dos distritos de cidade ademar e Pedreira. Para eles, é a opção de lazer, cultura 

e esporte. Área verde bela e indispensável às margens da represa Billings, o Parque 

também presta inestimáveis serviços ambientais para a grande são Paulo. renovação do solo, 

polinização, dispersão de sementes, manutenção de biodiversidade, estabilização parcial do 

clima e moderação de temperaturas extremadas.

Parte do terreno era espaço público, parte era privado, no qual o proprietário deixava bú-

falos pastando e que era aberto para a população, de maneira informal. em 2012, um decreto 

de utilidade pública trouxe a esperança de que a área fosse oficializada como parque muni-

cipal. no ano seguinte, veio o choque, com a notícia da revogação do decreto pelo prefeito 

Fernando Haddad. outro choque maior ainda se deu quando se soube que na parte privada 

seria construído um enorme condomínio residencial, o residencial espanha. a mata seria des-

truída e as nascentes soterradas, diminuindo o espaço permeável por onde a água se infiltra, 

possibilitando processos de erosão e de redução do volume da represa.

PArquE  
dos búfAlos

A comunidade se manifestou, constituindo um movimento 
raro: uma população de baixa renda que protegia o ambiente. 
Demonstravam empatia e entendimento sobre a urgência da 
moradia, mas integravam nessa questão a qualidade de vida, 

para a qual o meio ambiente era indispensável. Foi por meio desse 
movimento singular que o Mandato foi alertado sobre o problema. 

Em resposta, deu apoio nos espaços disponíveis, na audiência 
pública e na oferta de alternativas viáveis, como terrenos com 
débito fiscal, de fácil desapropriação e localizados próximos a 

eixos de transporte coletivo.

apesar da mobilização, o projeto prosseguiu, a área verde foi parcialmente devastada e a 

área do Parque dos Búfalos reduzida. Foi comprometido em seu papel para o lazer da comuni-

dade e do provimento da vida para toda a grande são Paulo.
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CEnário
o quE Está Em jogo

lEgislAção
  lei Estadual 898/1975, de 18 de dezembro de 1975. inicia a proteção dos manan-

ciais da região Metropolitana.

  lei Federal 6.938/1981. instituiu a Política nacional do Meio ambiente, que “tem por 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida”.

  lei Federal 9.433/1997 (lei das águas). artigo 1: a Política nacional de recursos 

Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:

i - a água é um bem de domínio público.
  lei Estadual 9.866/1997. reflete a necessidade de se estabelecer parâmetros com o fim 

de preservar ou tentar preservar o que restara dos mananciais paulistas. trata da proteção e 

recuperação de condições ambientais específicas, com o intuito de garantir a produção de 

água necessária para o abastecimento e consumo das gerações atuais e futuras.

 lei Federal 9.985/2000. institui o sistema nacional de unidades de conservação.

  lei Estadual 13.579/2009 (específica da represa Billings). 
Artigo 77 são passíveis de regularização os assentamentos habitacionais de interesse 

social (ara 1) e implantados até 2006, conforme verificação na última imagem de satélite 

de alta resolução do referido ano.

Artigo 26 são diretrizes de planejamento e gestão para a sca [subárea de conservação 

ambiental]:

i - controlar a expansão dos núcleos urbanos existentes e coibir a implantação de novos 

assentamentos;

ii - ampliar áreas de especial interesse de preservação para uso em programas de compen-

sação ambiental de empreendimentos da aPrM-B [Área de Proteção e recuperação de 

Mananciais da Bacia Hidrográfica do reservatório Billings];

iii - limitar os investimentos em ampliação da capacidade do sistema viário que induzam 

à ocupação ou ao adensamento populacional.

Artigo 119 as áreas ainda preservadas do território da Área de Proteção e recuperação 

dos Mananciais do reservatório Billings, dada sua essencialidade para a recarga hídrica do 

reservatório e a importância de manutenção de seus atributos naturais, deverão ser ob-

jeto de ações integradas entre os Poderes Públicos e a população 

envolvida, visando a conter a expansão urbana das ocupações 

isoladas existentes à data de publicação da lei.

  Decreto Municipal 53.008/2012. Prefeito gilberto Kassab 

declara quase um milhão de metros quadrados de área verde na 

cidade ademar como de utilidade pública, o que é considerado 

como uma etapa para a formalização da área como parque.

  Decreto Municipal 54.680/2013. Prefeito Fernando Haddad 

revoga decreto que protegia a área.

área de quase 
um milhão de 
metros quadrados 
disputada entre 
duas necessidades 
fundamentais. de 
um lado, moradia, 
em especial para a 
população de baixa 
renda. de outro, 
qualidade de vida 
para a população 
que já reside naquela 
periferia e os 
serviços ambientais 
para toda a grande 
são Paulo.
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distorçõEs
  Falta de moradia. De acordo com a secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano, 

há um déficit de moradia de 670 mil domicílios na cidade de são Paulo. 

um estudo da Fundação João Pinheiro revela que o déficit habitacional cresceu 10% entre 

2011 e 2012 nas nove metrópoles monitoradas pelo instituto Brasileiro de geografia e es-

tatística (iBge). Hoje, são 1,8 milhão de famílias sem residência adequada nessas regiões 

(http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/05/140527_deficit_habitacional_ms).

independente do acerto dos números ou do seu peso exato na demanda por moradia, o 

poder público reage a eles. como promessa de campanha, o prefeito Fernando Haddad 

afirmou que construiria 55 mil casas até o fim 2016.

  Abandono e ocupações. Movimentos em defesa do direito à moradia estimam a exis-

tência de cem ocupações de terrenos e de imóveis por toda a cidade. em contraste, há 

terrenos e edifícios abandonados em bairros como a Mooca, que poderiam ser utilizados 

como moradia.

  Falta de área de lazer. em 2014, mais da metade dos espaços culturais da cidade es-

tavam concentrados na região da Praça da sé e em Pinheiros. as outras 32 subprefeituras 

dividiam o restante. e, em cidade ademar, onde está o Jardim apurá, não havia absoluta-

mente nada (http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/07/se-e-pinheiros-concentram-

-mais-da-metade-dos-pontos-culturais-de-sp.html).

  Ausência de serviços públicos. cidade ademar não tem escolas, hospitais e trans-

porte público suficientes para atender a população atual. a construção de um residencial 

com dezenas de milhares pessoas agravaria a situação (para mais detalhes, o leitor pode 

consultar o Mapa da Desigualdade da rede nossa são Paulo).

 fAltA dE árEAs VErdEs
de acordo com dados de 2014 da Prefeitura, são Paulo hoje  
tem 2,88 metros quadrados de áreas verdes por habitante.  

um índice bem abaixo do recomendado pela organização mundial 
da saúde, de 12 metros quadrados por habitante. Pior, há uma 

concentração, pois a maior parte desse verde dentro do  
perímetro urbano está em algumas regiões de 

alta renda, com parques e praças, e em bairros 
específicos da periferia, como Parelheiros.

Em contraste, o distrito de Cidade Ademar tem um 
dos índices mais baixos de áreas verdes por habitante 

(0,77 metros quadrados) da capital paulista.

Veja matéria 
publicada na  

Folha de S.Paulo 
sobre o assunto.
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  Habitação inadequada. no entorno da represa Billings e em áreas de risco, cidadãos 

pagam aluguéis de baixa renda em troca de moradia precária e irregular.

  Aumento da demanda por água. De 2004 a 2013, o consumo nas 33 cidades da 

grande são Paulo atendidas pela sabesp aumentou 26%, e a oferta de água tratada 

cresceu só 9%.

  Moradia e desgaste. a demanda reprimida por moradias fez disparar o preço dos 

aluguéis em são Paulo, o que acentuou o problema das ocupações irregulares e a procura 

pelo programa Minha casa, Minha vida. este, por sua vez, aumentou a valorização imo-

biliária na periferia e mesmo no centro expandido, em locais como Paraisópolis.

É especialmente grave o desgaste das ocupações e o contínuo assédio imobiliário nas 

bacias cantareira, guarapiranga e Billings. restam hoje, respectivamente, 21%, 37% e 

54% de vegetação nativa nas três áreas, o que colocará em risco o fornecimento de água 

no futuro.

  pressão sobre o sistema de transporte. o aumento do aluguel força as famílias 

a se mudarem para regiões cada vez mais distantes do centro das cidades, onde a oferta 

de serviços públicos é ainda menor. a mudança também aumenta o tempo de deslo-

camento para o trabalho. Programas de habitação não resolvem o problema porque as 

construtoras destinam apenas áreas muito afastadas para habitações voltadas ao público 

de menor renda.

no período, o aumento 
anual da população foi  
de cerca de 150 mil 

pessoas, e o padrão de 
consumo se elevou. se há 
dez anos um paulistano 
gastava 150 litros de 

água por dia, o consumo 
hoje é de 175 litros, 65 
acima do recomendado 

pela organização  
mundial da saúde.

 mAnAnCiAis Em risCo
mananciais são todas as fontes de água, superficiais 

ou subterrâneas, que podem ser usadas para o 
abastecimento público. isso inclui rios, lagos, represas 
e lençóis freáticos. os empreendimentos raramente 

se preocupam em planejar uma urbanização 
sustentável e não consideram uma compensação 

ambiental adequada.
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mananciais paulistanos.
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gruPos dE intErEssE
  governo federal. responsável pelo programa Minha casa, Minha vida. no período 

analisado, era administrado pelo Pt.

  prefeitura. também administrada pelo Pt, implementaria o programa Minha casa, 

Minha vida no município.

  governo de são paulo. sob responsabilidade do PsDB, a secretaria de estado de 

Habitação autorizou aporte de recursos para a construção do residencial espanha. a 

cetesb liberou o licenciamento ambiental para a área, que foi emitido pela secretaria 

do Meio ambiente.

  Emccamp. construtora responsável pelo residencial espanha, conjunto habitacional de 

193 prédios que vão ocupar parte da área do Parque dos Búfalos.

  comunidade da região. consciente da importância do Parque, a população local 

nunca permitiu ocupação na região. usa a área verde para cultura, lazer e esporte, com 

atividades como revoada de pipa, parapente, motocross, caminhada. De acordo com 

moradores da região, existiram pedidos isolados para que se instalasse ali uma creche 

ou um posto de saúde, e a resposta do poder público foi de que não era possível por se 

tratar de área de manancial.

movimento do Parque dos búfalos
constituído por moradores do Jardim Apurá, iniciou mobilização 
para tentar impedir a construção do residencial Espanha. É 

suprapartidário. Enviou ofícios à prefeitura questionando o local 
e oferecendo alternativas. Não obteve resposta. organizou a 
mobilização da comunidade, audiências públicas na câmara dos 

vereadores e esteve na Frente parlamentar pela sustentabilidade.

  políticos mais envolvidos 
Deputado estadual  
 carlos giannazi (Psol) 

vereadores 
 toninho vespoli (Psol) 

 ricardo Young (rede) 

 gilberto natalini (Pv) 

 alfredo alves cavalcante “alfredinho” (Pt) 

 Jair tatto (Pt) 

 arselino tatto (Pt) 

 ricardo nunes (PMDB) 

 Milton leite (DeM)
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ElEmEnto dEsEstruturAntE
Em 2013, o pt assumiu a prefeitura de são paulo. chegou com a meta política de produzir um impacto 
de curto prazo no eleitorado que originou os votos do partido: os bairros da periferia. o interesse 
político se sobrepôs à necessidade de tempo e recursos para que fosse elaborado um projeto realmente 
sustentável. simultaneamente existe a demanda por moradia. também há uma sintonia com o Minha 
casa, Minha vida, projeto do mesmo partido no governo federal. Entretanto, a falta de vontade política 
e de um projeto sustentável disponível acabaram determinando uma solução altamente agressiva ao 
meio ambiente e nociva para a comunidade da região.

VAlorEs E ConCEitos
Meio ambiente, lazer, serviços ambientais, mobilidade, acessibilidade, moradia.

PolítiCA trAdiCionAl
PolArizAção

o tema se divide entre a necessidade de moradia para a população de baixa renda e a 

defesa da área verde, fundamental para a qualidade de vida da região.

PodEr EConômiCo
Para agravar a situação, o poder público recebe pressões do setor privado, como a cons-

trutora e o proprietário do terreno. a demanda por moradia se transforma em especulação 

imobiliária.

tEmPo dA PolítiCA
os efeitos perversos da destruição do Parque dos Búfalos não serão sentidos no curto 

prazo. Por outro lado, o bônus político de se entregar um condomínio residencial para mais de 

quatro mil famílias poderia ser obtido dentro do mandato. em um cenário alternativo, o poder 

público pode iniciar o projeto e condicionar a conclusão dele a uma reeleição, obtendo assim 

o apoio das famílias que acreditam poder se beneficiar.

AusênCiA dE diálogo
Pressionado pelo poder econômico e pela necessidade de resultados de curto prazo, o 

governo opta por não realizar uma consulta popular adequada. com isso, perde a contribui-

ção da comunidade, que poderia participar trazendo alternativas e ajudando a construir um 

modelo realmente sustentável. assim, o poder público falha na função de mediar os grupos 

envolvidos, em detrimento do meio ambiente e prejudicando o social no médio prazo.

ViolênCiA 
líderes do movimento de defesa do Parque dos Búfalos foram atacados e ameaçados.
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Ação sEgundo A ComPlExidAdE
PrimEiro ContAto

o Mandato fez contato com lideranças do Parque dos Búfalos pela primeira vez em uma 

reunião da Frente Parlamentar pela sustentabilidade. com a informação de que eles estavam 

sendo ameaçados, a equipe recebeu a tarefa de acompanhar a situação.

AudiênCiA PúbliCA 
ocorreu em 15 de dezembro de 2014. Depois de o movimento do 

parque dos Búfalos fazer bastante barulho na câmara e na 
mídia, a prefeitura convocou uma audiência pública para que o projeto 
do residencial Espanha pudesse ser apresentado à população local. A 
audiência foi realizada no cEU Alvarenga, situado no Jardim pedreira. 
o Mandato deslocou equipe para acompanhar o encontro, com o objetivo 
de obter mais informação sobre o tema e reforçar os 
canais de comunicação com a comunidade local. Durante a 
audiência, um dos líderes comunitários foi atacado por grupos 
envolvidos com o empreendimento imobiliário. o Mandato 
facilitou a proteção daqueles que estavam em perigo, 
alertando a polícia, orientando que um dos líderes precisava 
sair da região e ajudando a realocá-lo. também continuou 
monitorando a situação de perto.

CPi dA ComPEnsAção AmbiEntAl
o Mandato recebia com frequência denúncias de árvores cortadas e áreas verdes degra-

dadas na cidade em vários empreendimentos e concluiu que um dos componentes da crise 

ambiental decorre dos contratos de compensação ambiental e das regras que os regem. Por 

isso, propôs a cPi da compensação ambiental. como proponente, ricardo Young se tornou 

o presidente da comissão.

com o início das obras do residencial espanha, a cPi foi até o local para verificar se as 

compensações prometidas estavam sendo cumpridas. Durante a visita, ficou definido que a 

área remanescente seria transformada em um parque. e que este ficaria sob a responsabilidade 

temporária da construtora emccamp até que o poder público assumisse a tutela do local.

Leia matéria na 
Folha de S.Paulo 
sobre o conflito 

na audiência 
pública.
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AbErturA do diálogo
com o início das obras e após a ocorrência de dano ambiental, o Mandato passou a ve-

rificar a possibilidade de redução de danos. a saída seria a compensação de fato, garantindo 

um funcionamento mínimo da região como provedora de serviços ambientais. Durante a visita 

da cPi ao local, o poder público – representado pelo mandato dos vereadores presentes – se 

tornou o mediador entre as partes, em especial os líderes do movimento de defesa do Parque 

dos Búfalos, a construtora emccamp e outras instâncias do poder público, como a secretaria 

Municipal do verde e do Meio ambiente.

ProPostA
ainda no esforço de reduzir os danos, o Mandato apresentou uma emenda parlamentar 

para garantir a existência de um parque na área remanescente. infelizmente, a proposta não 

foi apoiada pela Prefeitura. em visita posterior, foi constatado que a construtora também não 

cuidava da área como havia sido estipulado em contrato. em seguida, o Mandato fez a denún-

cia do que foi apurado.

rEsultAdo
com apoio do Mandato e de outros vereadores, a sociedade civil tentou 
proteger a área verde. receberam contribuições importantes da área 

acadêmica, como trabalhos técnicos de estudantes universitários e pareceres 
técnicos de professores eméritos. também se conseguiu atrair a atenção de 
redes de televisão, que foram ao parque e fizeram matérias sobre o assunto. 

sempre seguindo a metodologia, o Mandato procurou estimular o diálogo e 
servir de mediador entre os grupos envolvidos.

Apesar desses esforços e da mobilização das lideranças da região, metade 
do parque dos Búfalos foi destruído. A principal razão é que duas das 

partes envolvidas – Emccamp e prefeitura – jamais sentaram 
para discutir de maneira sistêmica o problema. solicitada a 
comparecer na cpi, a construtora não reconheceu os danos 
causados à região e declarou que atuou de acordo com a lei. 

A esperança agora é tentar reduzir os danos por meio de uma 
compensação ambiental justa e a garantia de que a área restante se torne 
um parque público com estrutura adequada. o Mandato deve prosseguir no 
trabalho de fiscalização e monitoração e, após seu término, em 2016, espera
que a Frente parlamentar pela sustentabilidade dê continuidade aos trabalhos.
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Veja o relatório da 
reunião da CPI em que 
a construtora Emccamp 
esteve presente.
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linhA do tEmPo
2012

Março 
Prefeito gilberto Kassab (PsD) declarou o terreno de utilidade pública, abrindo a 

possibilidade da criação de um parque. o decreto tinha validade de cinco anos.

2013

Dezembro
Prefeito Fernando Haddad (Pt) revogou o decreto.

2014

outubro 
Prefeito Fernando Haddad (Pt) anunciou a construção de um conjunto habitacional 

no terreno.

22 de outubro

Dezembro 
Moradores entram com ação popular para impedir o avanço do projeto.

Ministério Público move ação civil pública com o mesmo objetivo.

Juiz Kenichi Koyama suspende início das obras e pede mais explicações das partes 

envolvidas.

5 de dezembro
21 vereadores pedem o tombamento do Parque dos Búfalos como patrimônio 

ambiental.

15 dezembro
Prefeitura realiza audiência pública no ceu alvarenga. Mais de 200 pessoas partici-

pam. as lideranças comunitárias conseguem expor a situação dramática, mas o evento 

é interrompido após o início de um tumulto. Funcionários do Mandato testemunham 

que militantes em defesa do Parque foram agredidos. o Mandato apresenta emenda 

parlamentar no valor de r$ 1 milhão para a criação do Parque dos Búfalos.

A comissão Extraordinária 
permanente do Meio 
Ambiente (cEpMA) 

faz uma vistoria oficial 
na área. participantes: 
vereadores gilberto 

Natalini, ricardo Young 
e toninho vespoli, além 
de equipe da tv câmara 

e representantes da 
comunidade local.
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2015

19 de fevereiro 
liminar do tribunal de Justiça de são Paulo renova suspensão do residencial espanha.

20 de fevereiro 
governador geraldo alckmin (PsDB) avisa que a represa Billings deve aumentar 

participação no abastecimento de água, com o objetivo de tentar evitar o rodízio. são 

Paulo estava no auge da crise hídrica.

22 de março (Dia Mundial da água)

10 de abril
liminar é derrubada, mas construtora prefere esperar decisão final do tribunal de Justiça.

19 de agosto 
Por unanimidade, a 2ª câmara Pública reservada ao Meio ambiente do tribunal de 

Justiça do estado de são Paulo libera as obras.

Novembro 
emccamp desmata área do Parque e derruba mais de mil árvores.

19 de novembro 

Dezembro
Mandato apresentou emenda orçamentária destinando r$ 1 milhão para a imple-

mentação do Parque dos Búfalos.

Elo estadual da rede 
sustentabilidade lança 
resolução com o objetivo 
de debater e encontrar 
alternativas para enfrentar 
a crise hídrica que ocorria 
no Estado de são paulo. A 
resolução foi entregue à 
ex-senadora Marina silva, 
durante visita ao parque 
dos Búfalos, zona sul da 
capital paulista.

prefeitura publica decreto 
oficializando o parque dos 
Búfalos. Entretanto, ele 
fica com uma área de 
530 mil metros quadrados, 
pouco mais da metade 
do terreno original. A 
responsabilidade é da 
secretaria do verde e do 
Meio Ambiente. lideranças 
comunitárias argumentam 
que não há dotação 
orçamentária para 
implantar o parque e que 
ele só existe no papel.

2016

Janeiro
Decreto assinado pelo prefeito Fernando Haddad (Pt) permite prédios de até oito 

andares em zonas de preservação ambiental. o limite é o mesmo imposto para o miolo 

de bairros já bastante adensados da capital.

15 de março 
Mandato propõe a cPi da compensação ambiental.

9 de maio
cPi da compensação ambiental visita o terreno e constata a existência de áreas 

queimadas.

capítulo 3 |  Aná l i se  de  casos
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ConsElhos 
PArtiCiPAtiVos
o Mandato tinha uma grande expectativa em revitalizar e reforçar o papel dos conselhos 

Municipais. era a oportunidade de trazer o cidadão desinteressado e descrente para mais 

perto da política e ao mesmo tempo explorar as possibilidades da inteligência coletiva, 

tudo a partir de um espaço suprapartidário. Poderiam trabalhar demandas locais da população 

e também acompanhar o orçamento das subprefeituras, direcionamento dos gastos, lei de 

zoneamento, propostas de emendas parlamentares, entre outros temas.

entretanto, esses espaços eram considerados pouco eficazes, pela ocorrência de uso po-

lítico e aparelhamento, fazendo com que os cidadãos se sentissem massa de manobra dos 

partidos. atuar nos conselhos era sinônimo de desgaste pessoal e não de resultados positivos 

para a cidade.

Acentuando o problema, a lei foi modificada para que eleitores de uma 
região pudessem votar em outra, o que reduziu o caráter local da representação. por outro lado, 
o surgimento dos conselhos participativos foi visto como uma forma de esvaziar os conselhos já 
existentes. A entrada do pt na prefeitura também ajudou a esvaziar esses espaços de participação 
social, pois não fazia mais sentido para os militantes do partido estar em espaços que serviriam de 
contestação e pressão para o poder executivo municipal.

Diante desse cenário conturbado, os cidadãos procuraram canais para reclamar. e encon-

traram um no Mandato, ao perceberem que este não tinha interesse em ocupar politicamente 

os conselhos.

após receber diversas reclamações, surgiu a ideia de fazer uma segunda Paulistana para 

avaliar e entender porque os conselhos estavam atuando abaixo do potencial que tinham. Foi 

o conteúdo produzido por este evento que tornou a presente análise possível. essa segunda 

Paulistana ocorreu em outubro de 2015 e recebeu o nome A Voz dos Conselhos Municipais.

CEnário
o quE Está Em jogo

A situação atual, as necessidades, as distorções e possibilidades dos espaços 
de participação popular, como os conselhos municipais, conselhos gestores e os 

conselhos municipais do Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável.
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lEgislAção 

  lei Municipal 13.881/2004. estabelece o conselho de representantes nas subprefei-

turas, nos quais representantes dos moradores exerceriam o papel de fiscalizar e planejar 

ações. Diferente de todos os outros, esse conselho seria formado por moradores residen-

tes das subprefeituras, eleitos pelo voto direto.

  lei Municipal 15.764/2013. regulamenta o conselho Participativo, formado por 96 

conselhos menores, um em cada distrito da cidade. no total, seriam mais de mil conse-

lheiros em toda a cidade. Há uma mudança fundamental: agora os eleitores podem votar 

em cinco candidatos de qualquer local da cidade.

distorçõEs
 sem poder deliberativo.

 uso político e aparelhamento.

 voto externo à região, reduzindo a representatividade.

 Desinteresse da sociedade.

gruPos dE intErEssE
 associações de moradores.

 a maior parte dos vereadores paulistanos.

 Prefeitura.

 candidatos aos cargos dos conselhos.

ElEmEnto dEsEstruturAntE
a entrada do Pt na Prefeitura transformou o cenário da participação social. até então, 

militantes do partido atuavam de maneira ativa e crítica nos conselhos. 
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Quando deixou de ser oposição, a relação de forças se reconfigurou. os conselhos foram esvaziados.  
A militância dos outros partidos não ocupou esses espaços na mesma proporção, pois não têm a mesma 
tradição: são menos organizados, têm menor número e não têm a mesma intensidade de participação política.

VAlorEs E ConCEitos
representatividade, participação social, educação, informação, pressão política.



40 O pensamento  complexo no campo po l í t i co : um o lhar  para  o  Mandato  de  R icardo Young –  Vo lume I I

Polít iCA trAdiCionAl
imPotênCiA

De caráter consultivo, os conselhos não têm poder de deliberação. suas decisões não 

precisam ser acatadas pelas instituições ou esferas de poder às quais estão ligados. adminis-

tradores de parques e subprefeitos não precisam da aprovação do conselho para suas decisões 

e não podem interferir na indicação ou exoneração destes.

Falta de representatividade
o modelo de eleição dos conselhos participativos foi modificado. os candidatos são dis-

tritais, mas os votos passaram a poder vir de toda a cidade, facilitando o aparelhamento e a 

influência política.

uso PolítiCo 
sem poder efetivo e conexão com a população local, os conselhos acabam servindo 

de instrumento político para representantes eleitos, como vereadores. a prática 

isso ocorre porque a população 
demonstra pouco interesse nas 

eleições do conselho. como resultado, 
acabam entrando pessoas ligadas 
às subprefeituras, o que anula o 

poder fiscalizador desses órgãos de 
participação social. os interesses políticos 

são reforçados pela relação informal 
entre vereadores e Executivo, em que 
este concede cargos nas subprefeituras 
em troca de apoio político, no processo 

conhecido como “aparelhamento”.

costuma ser mais comum nas regiões periféricas, 

embora o aspecto da ineficácia seja comum em 

diversas regiões.

Funcionamento
o chefe de gabinete das subprefeituras barra qualquer 

projeto que não esteja alinhado com os objetivos políticos de quem o indicou. Mais do que 

isso, ele persegue ativamente adversários políticos. com essa autonomia e poder, também 

controla os conselhos, procurando eliminar qualquer oposição.

o Mandato recebeu o conselheiro de Parelheiros, Fernando 

Bike, que relatou ter sido perseguido e chegou a ser agredido por 

um militante do Pt. também é dele a informação sobre a aprovação 

pelo conselho de um aeroporto na região de Parelheiros, mesmo 

contra a vontade da comunidade.

ConsEquênCiAs
como resultado do uso político, o cidadão comum manifes-

ta pouco interesse pelos conselhos, com grave prejuízo para a 

cidade, que perde o controle social voluntário e a possibilidade 

da inteligência coletiva.

Participar traz pouco resultado para a comunidade e é con-

siderado tedioso. Poucos se interessam, é difícil mobilizar a po-

pulação e o cidadão mais engajado prefere se manifestar por 

outros canais. uma parte dos que se envolvem está interessada 

apenas na disputa de poder.
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Ação sEgundo A ComPlExidAdE
AbErturA

os cidadãos perceberam que o Mandato não tinha interesse em aparelhar os conselhos Muni-

cipais. a partir dessa postura, foi procurado diversas vezes por cidadãos reclamando das distorções.

diálogo
surgiu a ideia de fazer uma segunda Paulistana para avaliar os problemas e entender por-

que os conselhos estavam atuando abaixo do potencial que tinham.

De maneira mais específica, o evento teve por objetivo entender os fatores que impedem a 

efetividade dos conselhos e como o legislativo poderia colaborar e respaldar essas atividades. 

Foi realizado em outubro de 2015 e recebeu o título de A Voz dos Conselhos Municipais.

Pela primeira vez, conselheiros de diversas regiões se reuniram para trocar experiências. 

estavam presentes representantes e ex-representantes dos conselhos gestores de Pinheiros, 

do Parque ibirapuera e do Parque vila guilherme/trote. e também membros do conselho re-

gional de Meio ambiente, Desenvolvimento sustentável e cultura de Paz (cades) de Pinheiros 

e de santana, entre outros órgãos.

fisCAlizAção
livre de acordos políticos e interesses particulares, o Mandato colocou em evidência a 

perseguição relatada pelo conselheiro Fernando Bike. o caso ilustra bem as profundas con-

tradições e tensões entre o controle político que a administração regional faz, a ausência de 

autonomia da sociedade reprimida e a situação delicada dos conselheiros independentes.

rEsultAdo
o Mandato manteve um diálogo constante com diversos conselhos desde o início da legis-

latura, recebendo vários representantes, ouvindo demandas e chegando a fazer a denúncia do 

caso de Fernando Bike. esse contato deu origem à segunda Paulistana, não só para dialogar 

com os conselhos, mas também para conhecer o funcionamento deles. a partir daí, foi possí-

vel fazer pela primeira vez um diagnóstico das limitações e dilemas que enfrentavam.

seguindo a metodologia e ouvindo as partes, ficou evidente a necessidade de dispositivos 

legais que possam salvaguardar esses espaços de participação.

a interação na segunda Paulistana abriu também o caminho para que os conselheiros mu-

nicipais se organizassem para cobrar do governo uma política de participação social. Ficou cla-

ro que cada conselho tinha uma rotina e procedimentos diferentes. não havia uma legislação 

que padronizasse, por exemplo, divulgação de pautas, datas de reuniões ou mandatos. Diante 

da pressão, o executivo encaminhou, no início de agosto de 2016, o projeto de lei 393/2016, 

que consolida os diversos decretos existentes sobre participação social. apesar do Pl não avan-

çar em pontos importantes, como a restrição do voto dentro da subprefeitura, é um texto que 

mostra a necessidade da valorização da participação social por meio dos conselheiros como 

uma política de estado e não restrita a uma gestão.

capítulo 3 |  Aná l i se  de  casos

Em um certo 
aspecto, foi 
um evento 
especial e 
estratégico. 
como os conselhos, a 
segunda paulistana tinha 
o objetivo de trazer o 
cidadão para mais perto 
da política e aumentar 
sua interação com o 
poder público. o evento 
do Mandato abria espaço 
dentro da câmara para 
o cidadão, enquanto os 
conselhos ofereciam 
esse espaço de debate 
em cada região. por 
isso, debater o próprio 
funcionamento dos espaços 
de participação social fez 
dessa segunda paulistana 
o fórum dos fóruns. 
colocar todos em contato 
também foi uma forma 
de fortalecer a atuação 
de cada um, propiciando a 
troca de experiências e a 
revitalização de ideias.

Leia matéria  
sobre o evento.
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rEmunErAção  
Por subsídios
A qualidade do serviço público está diretamente relacionada à remuneração do funciona-

lismo. Por mais de uma década, o servidor municipal ficou sem reajustes. o executivo 

fica entre uma legislação que limita os gastos e ao mesmo tempo oferece gratificações 

por tempo de serviço, benefícios que eles conservam depois da aposentadoria.

a administração atual propôs reestruturar a remuneração para um modelo que simplifique 

a folha de pagamento, eliminando as gratificações e instituindo os subsídios. os debates mais 

acirrados ocorreram na categoria dos engenheiros e arquitetos, com 2,2 mil funcionários. De 

um lado, a maioria dos funcionários na ativa, mal remunerados e diante da possibilidade de 

um salto nos rendimentos. De outro, aqueles com mais tempo de serviço, hoje melhor remune-

rados, mas que correm o risco de ter perdas após se aposentarem. e também os aposentados, 

que podem perder no longo prazo.

Do ponto de vista político, a oposição se deu entre a necessidade imediata 
de execução e a pressão política de grupos influentes. o Mandato decidiu que 
a proposta era benéfica e apoiou. Entretanto, obstáculos legais o levaram a 
votar contra a proposta.

CEnário
o quE Está Em jogo

um dos projetos que mais causou polêmica foi o que afetava diretamente os mais de dois 

mil engenheiros e arquitetos que trabalham como servidores municipais. o conjunto de proje-

tos propostos tinha potencial para influenciar a remuneração dos 212 mil servidores municipais 

paulistanos, entre os que estão na ativa e os aposentados.

lEgislAção
  Emenda constitucional (19/1998). emenda na constituição Federal que restringiu os al-

tos salários de servidores e agentes políticos como parlamentares, governadores e prefeitos.

  lei Municipal 13.303/2002. Permite que a administração municipal reajuste os salários 

sem valor mínimo.

  projeto de lei 311/2014. cria 300 cargos para auditores internos na controladoria 

do Município e outros 500 cargos de analista de gestão pública com remuneração 

baseada em subsídios.
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  projeto de lei 312/2014. cria o quadro de analistas na administração, institui plano de 

carreiras, readéqua os cargos e funções do quadro de pessoal de nível superior, bem como 

estabelece sistema de remuneração por subsídios.

  projeto de lei 305/2015. cria o quadro de analistas de desenvolvimento urbano 

para engenheiros, agrônomos e arquitetos da Prefeitura. a proposta estabelece pla-

nos de carreira e reenquadramentos de cargos, bem como o regime de remuneração 

por subsídios.

  lei orgânica (plo) 003/2014. altera a lei orgânica do Município de são Paulo para 

o pagamento dos servidores por subsídios.

  projeto de lei 507/2014. cria novo quadro de profissionais da saúde, composto por 

cargos de níveis superior, médio e básico, com remuneração por meio de subsídios.

  projeto de lei 713/2015. reenquadra cargos e funções de profissionais de engenharia, 

arquitetura, agronomia e geologia da cidade de são Paulo e os passa para o regime 

por subsídios.

distorçõEs
a remuneração de cada funcionário público municipal difere muito entre 

si. o modelo vigente foi criado para premiar o tempo de serviço e a experiên-

cia acumulada, somando gratificações ao salário. 

gruPos dE intErEssE 
 sindicatos

 seaM (associação dos engenheiros, arquitetos e agrônomos Municipais de são Paulo)

 grupos dentro dos sindicatos

vereadores mais envolvidos
 ricardo Young (rede sustentabilidade)

 José Police neto (PsD)

 nelo rodolfo (PMDB)

 Paulo Fiorilo (Pt)

 antônio Donato (Pt)

 arselino roque tatto (Pt)

ElEmEnto dEsEstruturAntE
Pressionado pelas distorções, o executivo apresentou Projeto de lei para reestruturar a 

carreira do funcionalismo.

VAlorEs E ConCEitos
Direitos, remuneração, funcionalismo público, qualidade do serviço público, fisiologismo.

Em decorrência de 
restrições financeiras 
e legais, parte do 
funcionalismo permaneceu 
durante mais de uma 
década sem aumento 
real, provocando evasão 
de profissionais e 
falta de investimento 
em qualificação. por 
exemplo, o número de 
servidores especializados 
na secretaria do verde 
e do Meio Ambiente 
caiu de 150 para 80. os 
concursos não atraem 
profissionais qualificados 
e o Executivo é forçado 
a terceirizar, modelo que 
oferece menor custo.
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Polít iCA trAdiCionAl
PolArizAção

a nova forma de remuneração já era polêmica antes de chegar a são Paulo. De acordo 

com o sindicato dos agentes Fiscais de rendas do estado de são Paulo, o subsídio provocou 

protestos nas categorias de auditores tributários onde já havia sido implementado, nos estados 

de goiás, Minas gerais e Mato grosso.

AfEtos
É mais difícil debater uma questão de 
maneira racional quando está em jogo 
a própria remuneração. para a maioria, 

questões como qualidade do serviço público 
e capacidade de pagamento do Município 

ficavam em segundo plano.

Em são paulo, uma forte divisão surgiu entre todas as categorias desde 
a apresentação do primeiro projeto propondo o modelo. os grupos passaram a visitar cada gabinete, 
conversando com os vereadores e pedindo apoio para suas respectivas posições. No caso dos engenheiros 
e arquitetos, o debate se dividiu em dois grupos sem possibilidade de negociação.

Quem era contra argumentou que a proposta contrariava a lei orgânica, retirava direitos 

adquiridos, prejudicando uma parcela dos aposentados. esse grupo incluía a maior parte dos 

inativos e uma minoria dos que estavam na ativa, porém próximos de se retirar.

Quem era favor apontava a evasão de talentos, a baixa remuneração das categorias, a 

quase inexistência de reajustes por uma década e a queda na qualidade do serviço público. 

apesar de cerca de 50% dos servidores da ativa estarem em condições de aposentadoria, a 

maior parte era favorável ao novo modelo. a incorporação de gratificações ao salário era uma 

bandeira antiga dos servidores.

a atuação do executivo parecia querer acirrar essa polarização, não existindo esforço para 

negociar e elaborar uma legislação que chegasse a um meio termo. apresentou uma proposta 

unilateral e financeiramente benéfica para a gestão, sabendo que a proposta seria defendida 

ferozmente por aqueles que necessitavam com urgência da melhoria de sua remuneração.

rEduCionismo
apesar de envolver diversos elementos, como mencionado nas distorções, o debate se 

reduzia a dois lados. Quem era a favor falava em aumento de salário. Quem era contra pen-

sava na aposentadoria e falava em perda de direitos adquiridos garantidos pelo estatuto do 

funcionário público.
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Ação sEgundo A ComPlExidAdE
Desde os primeiros projetos abordando o novo modelo, o Mandato recebeu os grupos in-

teressados e reconheceu a necessidade e o mérito da questão. Ficou claro que o subsídio seria 

uma forma de permitir que a remuneração na gestão pública se aproximasse à da iniciativa 

privada, constituindo um elemento modernizador e oferecendo a possibilidade de aumentar 

os baixíssimos salários de entrada do funcionalismo. a partir dessa posição, o Mandato tomou 

posição pública favorável à remuneração por subsídios, inclusive no Direto do Plenário, canal 

de vídeos do vereador ricardo Young.

entretanto, ficou claro que o modelo precisava ser debatido para que diversos problemas 

fossem corrigidos. Por exemplo, o novo modelo não trazia um mecanismo de reajuste por 

mérito ou tempo de serviço. sem isso, o poder público poderia congelar os salários indefinida-

mente. além disso, havia o temor de que os funcionários fossem forçados a aceitar o regime 

por subsídios. Quem não o aceitasse poderia ser transferido para departamentos indesejados, 

na tática conhecida como “geladeira”.

PodEr
Em vez do mérito dessa questão complexa, a decisão da maioria 

dos vereadores se pautou pela soma de pressões, acordos e cálculos 
relacionados à base eleitoral. nessa contagem, a balança pendeu 

predominantemente contra a proposta da remuneração por subsídios.
de um lado, o funcionalismo mais antigo estava melhor posicionado e 
em condições de pressionar ou entrar em acordo com os vereadores. 
Alguns trabalharam na Câmara, outros nas subprefeituras e outros 
ainda na coordenadoria de projetos, entre outros cargos influentes. 

diversos vereadores chegaram a mudar de posição no meio do 
caminho, em função da pressão de servidores.

o funcionário público mais novo possui menos condições de influenciar 
os vereadores, mas a grande quantidade de funcionários interessada no 

aumento pesou na hora de os vereadores considerarem seu voto.
Em segundo plano, há também o voto partidário, posição que leva em 

conta somente a necessidade de se opor ao adversário político.  
o partido que propõe a medida é aquele que antes teria se oposto a ela. 

E quem é contra, em outro momento teria sido a favor.
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o Mandato também considerou os riscos legais na forma como a readequação 
das carreiras estava sendo apresentada. 

Em vez de um projeto 
de lei específico, 
o ideal seria que 
a proposta fosse 
implementada a partir 
de uma alteração 
na lei orgânica do 
município. sem isso, a 
nova legislação poderia 
ser contestada, 
com a possibilidade 
de ações legais por 
parte dos funcionários 
que se sentissem 
prejudicados. Por sua 
vez, o governo havia 
preferido não correr o 
risco de mudar a lei 
orgânica, o que exigiria 
dois terços dos votos 
da Câmara e ainda 
poderia trazer alguma 
alteração indesejável 
durante o processo.

Por tudo isso, o Mandato viu a necessidade de votar contra 

em um dos projetos de lei, que propunha o novo modelo para 

diversas carreiras, o 311/2014. o ocorrido nesse projeto acabou in-

fluenciando o voto do Mandato em todos os outros, sendo contrário ou se abstendo, como 

no caso do Pl 312/2014.

uma avaliação inicial do debate em são Paulo pode ser feita no projeto que readequou a 

carreira de engenheiros, agrônomos e arquitetos da Prefeitura. a proposta foi colocada no Pl 

305/2015, que acabou sendo rejeitado pelos vereadores. no ano seguinte, outro similar – o Pl 

713/2016 – foi proposto pela Prefeitura e acabou sendo aprovado. Depois de sancionada a lei, 

96% dos engenheiros e arquitetos na ativa aderiram ao novo modelo. entre os inativos, cerca 

de 60%. estes não têm prazo e podem optar a qualquer tempo.

rEsultAdo
Pela dimensão das forças políticas envolvidas, a questão da remuneração exigia um media-

dor que fosse reconhecido por todas as partes e que assumisse uma postura isenta. em vez de 

assumir esse papel, o governo assumiu uma posição francamente a favor dos subsídios. Desde 

o início, entendeu que uma proposta unilateral seria a ideal para resolver a questão financeira 

do Município e iniciou o processo na câmara dos vereadores, sem preparar o funcionalismo 

público. também não se preocupou com o ordenamento jurídico, passando por cima da lei 

orgânica do Município.

Dentro dos sindicatos, o processo de diálogo também não 
ocorreu. Não em decorrência de uma posição colocada de 
cima para baixo, como é comum ocorrer, mas porque a 
polarização estava situada dentro das categorias. todas 
essas  posições divergentes e grupos sem disposição para 
o diálogo impediram que o debate avançasse. Em vista 

dos riscos legais – tanto para as categorias como para o 
Município –, o Mandato se viu obrigado a votar contra as 
propostas, mesmo vendo mérito nelas. E a cidade se viu 
privada de um debate que considerasse a questão de um 

ponto de vista mais amplo e sistêmico.
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linhA do tEmPo
2014

Novembro
executivo retira engenheiros e arquitetos do Projeto de lei 312/2014, que cria o 

quadro de analistas na administração, institui plano de carreiras, reestrutura cargos 

e funções do quadro de pessoal de nível superior, bem como estabelece sistema de 

remuneração por subsídios.

Dezembro
câmara Municipal aprova em definitivo o Pl 312/2014, com substitutivo proposto 

pelo executivo, por 29 votos a favor e 8 contra. o Mandato de ricardo Young foi a 

única abstenção.

o Projeto de lei 507/2014, que altera os rendimentos dos servidores municipais da 

saúde, foi aprovado em definitivo pelos vereadores.

2015

setembro
executivo retira Pl 305/2015, que reestrutura a carreira de engenheiros.

2016

15 de março
vereadores aprovaram em primeira votação o Projeto de lei 713/2016, que reen-

quadra cargos de profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia.

29 de março
reenquadramento da carreira de engenheiros e arquitetos vai para sanção.

Abril
executivo promulga lei que reenquadra carreira de engenheiros e arquitetos.
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Q uando foi concluído, o Plano Diretor estratégico (PDe) chegou a ser elogiado pela or-

ganização das nações unidas. a história de como ele alcançou esse auge de boa fama 

e porque finalmente deve fracassar é uma das melhores lições da década sobre o que 

fazer e o que não fazer na busca por uma sociedade sustentável.

nove meses de debates fizeram surgir um PDe que protegeria as áreas verdes, democrati-

zaria a cidade e melhoraria a mobilidade urbana, aproximando são Paulo do ideal da sustenta-

bilidade. os vereadores firmaram um acordo de que não haveria uma única emenda sem que 

houvesse transparência. e surgiu o projeto tão elogiado.

entretanto, para que ele se tornasse realidade, seria necessária uma legislação complemen-

tar, que definisse as atividades que podem ser instaladas nos diferentes locais da cidade, incor-

porando o mesmo espírito do PDe. essa é a função da lei de uso, Parcelamento e ocupação do 

solo, conhecida como lei de Zoneamento, objeto de estudo deste caso e que teve sua revisão 

iniciada logo após a conclusão do Plano Diretor. Junto ao código de obras, as três legislações 

se complementam e devem ser periodicamente revistas.

lEi dE zonEAmEnto

A prefeitura tinha pressa, mas a câmara conseguiu impor seu tempo e fazer 
o debate necessário. Foram dezenas de audiências públicas, nos bairros e as temáticas realizadas na câmara 
dos vereadores, além de estudos e conversas com especialistas. Um trabalho penoso, pois a população tinha 
dificuldade de olhar além do impacto local e pensar a cidade como um todo, de perceber o que se passa 
em outra região e as consequências futuras. os temas também eram complexos para o leigo opinar sem 
conhecimento técnico.

Dias antes de a lei ser votada, o relator do Pl, vereador Paulo Frange (PDt) ignorou os 

quase dois anos de debate – entre PDe e Zoneamento –, e enviou uma minuta desfigurando o 

projeto de lei. tudo foi feito na noite de uma sexta-feira, sem aviso, diálogo ou respeito. eram 

mais de 60 emendas. Parte delas usando como argumento a necessidade de se estimular o 

mercado imobiliário para combater a crise econômica.

o Mandato se manifestou contra, apoiando um abaixo-assinado articulado pelo movimen-

to Minha sampa contra a proposta da Prefeitura. Depois, pediu ao Ministério Público uma limi-

nar contra a lei como um todo. toda essa movimentação foi ignorada e a lei de Zoneamento 

terminou por eliminar o trabalho do PDe. sem opção, o Mandato votou contra. Foi vencido.

CEnário
o quE Está Em jogo

Pensar um modelo sustentável para são Paulo a partir do indicado no Plano Diretor 

estratégico. e fazer isso com a participação da sociedade, em um debate aberto, transpa-

rente e informado.
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lEgislAção
  constituição Federal de 1988, artigo 182, §20. o Plano Diretor Municipal é o instru-

mento competente para precisar a fluidez do conceito de função social da propriedade.

  plano Diretor Estratégico. instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana. a não revisão do Plano Diretor a cada dez anos pode fazer o prefeito 

incorrer em improbidade administrativa.

  lei Municipal 16.050/2014. atual Plano Diretor estratégico.

CAPítulo iii
do PlAno dirEtor
Artigo 40. o plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e expansão urbana.

i – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade;

ii – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;

iii – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.

  lei 10.257/2001 (Estatuto da cidade). regulamenta os artigos 182 e 183 da cons-

tituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.

Artigo 52 sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação 

de outras sanções cabíveis, o prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos 

da lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando:

vi – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos i a iii do § 4o do art. 

40 desta lei;

gruPos dE intErEssE 
  Diversas associações de bairro, que participaram do debate da lei de Zoneamento. entre as 

que o Mandato interagiu mais, estão as da vila Madalena, vila anglo, Jataí, são Benedito e 

indianópolis, além da amigos alto do Pinheiros.

 igreja católica.

 construtoras e associações do setor imobiliário.

vereadores mais envolvidos
  Membros da comissão de Política urbana, Metropolitana e Meio ambiente: gilson Barre-

to (PsDB), souza santos (PrB), Dalton silvano (DeM), george Hato (PMDB), nelo rodolfo 

(PMDB) e Paulo Frange (PtB). este último foi também relator da lei de Zoneamento.

  alguns membros da Frente Parlamentar pela sustentabilidade, como gilberto natalini (Pv), 

José Police neto (PsD) e ricardo Young (rede sustentabilidade).

  alguns outros parlamentares, como Milton leite (DeM), andrea Mattarazzo (PsD), toninho 

vespoli (Psol).
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ElEmEnto dEsEstruturAntE
a obrigatoriedade de elaboração de um novo Plano Diretor estratégico e, consequentemen-

te, uma nova lei de Zoneamento foi a oportunidade de repensar o modelo urbano de são Paulo.

VAlorEs E ConCEitos
adensamento, urbanismo, qualidade de vida, áreas verdes, moradia, permeabilidade, 

mobilidade.

PolítiCA trAdiCionAl
rEduCionismo 

A percepção do tema foi prejudicada por vários fatores: 

complexidade, falha na 
comunicação por parte do 
poder público, cobertura 
simplista da imprensa e uma 
consequente e compreensível 
motivação individualista por 
parte da população.

salvo exceções, a imprensa cobriu a nova legis-

lação de maneira primária. Por exemplo, os jornais 

diários fizeram várias reportagens restringindo a uma 

oposição entre áreas comerciais e residenciais.

Foram publicadas diversas matérias explicando os 

objetivos do PDe, como o adensamento nos eixos de 

transporte, mas elas não conseguiram atingir a popu-

lação. É um problema recorrente e anterior às redes 

sociais. antes, matérias mais complexas e didáticas 

tinham menor índice de leitura, em comparação com 

matérias apontando, por exemplo, improbidades ou 

casos de corrupção. o problema sempre atrai mais 

atenção do que a solução. Hoje, esse aspecto se acen-

tua, pois conteúdos como esses costumam ser menos 

compartilhados nas redes sociais.

indiViduAlismo
Durante o debate, a câmara sofreu pressão das associações de bairro, 

preocupadas com efeitos diretos e imediatos nas suas áreas. Embora fossem evidentes a necessidade e a 
vantagem de se adensar ao redor dos eixos de transporte, os moradores rejeitavam a proposta quando se 
tratava de seu bairro. por exemplo, na vila Madalena, tinham medo que prédios mais altos diminuíssem a 
exposição ao sol na região, diminuindo a qualidade de vida.

isso fez com que o debate fosse reduzido para questões pontuais, de curto prazo, polari-

zando esses grupos: ou o vereador era a favor do bairro ou contra. Perdeu-se a visão do todo.

em um dos bairros, os moradores protestaram contra o estabelecimento de uma Zona especial 

de Proteção ambiental (Zepam). Fizeram um rateio, pagaram um urbanista para produzir um estu-

do e auxiliar na argumentação, pressionaram os vereadores e, ao fim, conseguiram diminuir a área.
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fAltA dE diálogo
Depois de o executivo apresentar o projeto da lei de Zoneamento, foi marcado um gran-

de número de audiências públicas. a partir de junho de 2015, elas começaram a ocorrer em 

cada subprefeitura. ao final, foram feitas devolutivas, com o objetivo de dar um retorno 

para os moradores do que teria sido corrigido ou aperfeiçoado. entretanto, esse mecanismo 

é tradicionalmente visto pelo poder público muito mais como uma ferramenta de divulga-

ção do que de diálogo ou coleta de pontos de vista. tudo é registrado, mas muito pouco é 

efetivamente utilizado.

Ação sEgundo A ComPlExidAdE
ConCEPção

o Mandato contribuiu no direcionamento do texto original, sugerindo questões bastante 

pontuais e específicas para a secretaria de Desenvolvimento urbano. Por exemplo, uma me-

lhoria na cota ambiental, mecanismo criado pelo executivo, pelo qual o empreendimento deve 

cumprir uma cota mínima de itens relacionados ao meio ambiente. Dependendo da região em 

que estiver, essa cota pode ser maior ou menor. o Mandato argumentou que o fato de o em-

preendedor preservar poucas árvores do terreno pode lhe dar pontos suficientes para cumprir 

a cota inteira. o mecanismo não leva em consideração quantas árvores foram removidas do 

local. Foi recomendado que o critério fosse retirado da cota. a sugestão foi acatada.

trAnsPArênCiA
o Mandato publicou vídeos do vereador acompanhando a evolução da lei, como foi feito 

com a maioria dos temas relevantes desde o início da gestão, em 2013. e participou de todas 

as audiências públicas temáticas e de algumas nos bairros.

PolArizAção
o debate na câmara pode ser dividido em dois grupos, mas 
não do modo mais usual. É comum que diversos vereadores 
se comportem de um modo territorialista. Eles se orientam 

por agendas próprias, restritas a uma base eleitoral localizada 
em uma região da cidade, frequentemente aquela em que eles 
moram ou onde têm votos. Um segundo grupo é considerado 
“temático”, pois observa temas pensando no modelo de cidade 

desejada. No caso do tema em questão, o segundo grupo 
compreendia melhor as implicações da lei de Zoneamento, mas 

era menor e tinha influência política limitada.

A pressão dos 
moradores de 
cada bairro 
se deu mesmo 
diretamente nos 
poderes legislativo 
e executivo.
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CrítiCA
após quase dois anos construindo o Plano Diretor estratégico e meses debatendo a lei de 

Zoneamento, o executivo articulou com a sua base e o relator da lei de Zoneamento, vereador 

Paulo Frange (PDt), para que fosse apresentada uma minuta de última hora, desfigurando o 

projeto, incluindo o artigo 174. em 25 de fevereiro de 2016, o vereador ricardo Young reagiu 

durante o encaminhamento da votação. Durante mais de meia hora, apontou as alterações e 

enfatizou a importância das emendas apresentadas pelo Mandato.

em especial, mostrou que a minuta desfazia uma orientação fundamental do PDe, que 

determinava que os novos empreendimentos nas áreas de adensamento só poderiam ter uma 

vaga por unidade e metragem média de 80 metros quadrados. com a alteração, estima-se 

que os apartamentos terão 120 metros quadrados e duas vagas. cerca de 9,6 mil novas vagas 

de estacionamento serão acrescentadas e os empreendimentos terão 50% menos unidades 

residenciais no terreno, consequentemente unidades maiores, adensamento construtivo, mas 

não necessariamente populacional.

o estímulo para as construtoras vale por três anos, tempo suficiente para que elas aprovem 

projetos para os próximos quinze anos. assim, o lobby da construção civil atropelou o processo 

participativo da lei e rompeu um dos pontos mais importantes do PDe.

 solicitando o aumento da permeabilização nas áreas  
predominantemente residenciais;

 determinando critérios mínimos para o desconto na outorga onerosa,  
como a geração local de energia renovável;

 determinando a regulamentação por decreto de uma metodologia  
que leve em consideração os parâmetros de conforto ambiental,  
como acesso ao sol, ruído urbano, qualidade do ar, entre outros;

 sugerindo que as novas edificações nas zonas Especiais de Proteção 
Ambiental (zepam) obedecessem ao gabarito de altura máxima de 15 metros, 

para evitar grandes fundações que tivessem impacto no lençol freático.

o mandato propôs emendas 
corrigindo esses problemas e 
outros. Por exemplo:
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linhA do tEmPo
2014

31 de julho  
novo Plano Diretor estratégico é sancionado pelo executivo.

2015

14, 21 e 28 de janeiro
executivo realiza audiências públicas.

2 de junho
executivo entrega na câmara projeto da lei de Zoneamento.

22 de junho 
câmara dos vereadores realiza primeira audiência pública.

2016

19 de fevereiro
relator da lei de Zoneamento publica substitutivo baseado em minuta enviada pelo 

executivo.

25 de fevereiro
câmara Municipal aprova lei de Zoneamento.

31 de março
executivo sanciona nova lei de Zoneamento.
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rEsultAdo
a maior perda do processo foi testemunhar um 

projeto construído coletivamente ser destruído. tanto o 

PDe como a lei de Zoneamento – legislações interligadas 

– foram elaborados a partir de mais de uma centena de fó-

runs, audiências públicas e enorme colaboração de especialistas.

isso se perdeu perto da votação final da lei de Zoneamento, quando se abriu espaço para 

ouvir todas as partes interessadas uma última vez. nesse momento, foram apresentadas as 

emendas derradeiras, que deveriam ser debatidas em Plenário.

Foi quando grupos de interesse – sem explicitar seus verdadeiros objetivos – agiram di-

retamente sobre o executivo e alguns vereadores da base, corrompendo o projeto. naquela 

sexta-feira à noite, foi apresentado um substitutivo sem as emendas, corrompendo o projeto 

e o processo de consenso progressivo e convergente.

Novas emendas foram propostas pelo Mandato para 
tentar manter a fidelidade ao pDE e algumas delas 
foram aceitas. Entretanto, o resultado final da lei 
Zoneamento ainda representava um desrespeito 

para com os cidadãos paulistanos. E contrariava um 
dos princípios fundamentais demonstrados nessa 
metodologia: não fazer concessões unilaterais  

a nenhum dos grupos de interesse, por  
mais fortes e influentes que sejam.  
Em decorrência disso, o Mandato  
decidiu votar contra a aprovação.

Assista ao 
encaminhamento 

de votação do 
vereador.
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coNclUsão 
gErAl
N ão existe saída cartesiana para problemas sociais e políticos complexos. a partir dessa 

premissa, o Mandato estabeleceu como meta sistematizar uma abordagem para lidar 

com o imprevisível, o instável e o imponderável. os casos relatados cumpriram esse 

objetivo experimental, o de servir como um teste. o primeiro passo de um método para o caos.

No parque dos Búfalos, a construtora Emccamp e a prefeitura se negaram a discutir uma solução conjunta 
com a comunidade. Na remuneração por subsídios, funcionários públicos e novamente a prefeitura também 
demonstraram pouco interesse em negociar. o caso da lei de Zoneamento foi ainda mais grave, pois a 
construção coletiva – proposição essencial da metodologia – foi atropelada por um subterfúgio de última 
hora. Em todos os casos, a ausência de negociação resultou em perdas para a parte interessada mais fraca.

agora, a metodologia precisa ser melhor desenvolvida e aplicada em outras situações. e 

há a expectativa de progresso, à medida que a sociedade avance na compreensão de seus me-

canismos e fundamentos, passando a pressionar o poder público por espaços de participação 

mais efetivos e deliberativos. Por essa razão, a inclusão do caso dos conselhos Participativos foi 

relevante. Fica o desejo de que esse tema receba maior atenção, de maneira a tornar o debate 

público mais produtivo e democrático.

Da parte do Mandato, foi cumprido o papel de testar uma nova forma de fazer política 

nesse extraordinário laboratório de novas práticas. nesse período, essa forma inédita de fazer 

política passou da esfera da teoria para o mundo real, com todas as suas dificuldades. Que a 

experiência seja proveitosa para outros mandatos. e que a política assuma seu legítimo papel 

na produção de soluções para a sociedade.

Antes de mais nada, existiu a preocupação de evitar recair em ideologias conhecidas ou paradigmas rígidos. 
Mas também de evitar a superficialidade, fazendo o esforço de se aprofundar no exame cuidadoso e 
desprendido de cada conflito e impasse. Buscou com isso descobrir aspectos antes desconsiderados, ocultos 
pelas abordagens lineares. Foi sempre perseguida uma visão sistêmica, não descartando nenhuma das partes 
interessadas em cada matéria, evitando se posicionar nos polos dos conflitos e buscando o papel de mediador.

em alguns momentos, a metodologia trouxe evidentes resultados positivos, como no sis-

tema de transporte público individual, em que havia a polarização entre os taxistas e o uber. 

existiu aí o reconhecimento das partes interessadas e um salto de qualidade na discussão.

entretanto, a realidade complexa não responde de maneira exata e precisa, o que faz com 

que a aplicação da metodologia não produza sempre resultados lineares e imediatos. além dis-

so, o isolamento do Mandato – como única vereança disposta a operar de maneira conscien-

temente sistêmica – limitou as possibilidades de se obter resultados. essas restrições dificultam 

o avanço, principalmente quando ocorre o ponto mais crítico indicado pela metodologia: a 

recusa de uma ou mais partes interessadas em dialogar.

❫  caPítulo 4
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