Carta aberta
Carta Aberta à População de São Paulo em Defesa da Revisão
do Plano Diretor e do Processo Híbrido de Participação Social

A gestão Bruno Covas considera legítima e elogiável a preocupação da sociedade com a
revisão intermediária do Plano Diretor de São Paulo e reaﬁrma seu compromisso com
um debate amplo, democrático, transparente e participativo para a construção de uma
cidade mais inclusiva e justa.
A Prefeitura elaborou um plano de trabalho para orientar a revisão do Plano Diretor em
2021 e os mecanismos para a participação de todos os interessados serão garantidos
para assegurar o fortalecimento da democracia não apenas na cidade, mas também em
nosso país. Todas as etapas serão amplamente comunicadas e divulgadas nas
plataformas digitais da Prefeitura.
Podemos assegurar a todos que nosso maior e único propósito nessa revisão é
aprimorar os instrumentos urbanísticos aprovados em 2014 para, dessa forma, gerar
maior efetividade ao Plano Diretor para que seu objetivo seja alcançado: aproximar
emprego e moradia. Ou seja, criar ainda mais condições para a geração de empregos na
periferia e oferecer a mais paulistanos a oportunidade de morar em áreas mais bem
dotadas de infraestrutura.
Essa revisão é uma determinação legal. O artigo 4º do Plano Diretor diz: “O Executivo
deverá encaminhar à Câmara Municipal proposta de revisão deste Plano Diretor, a ser
elaborada de forma participativa, em 2021”.
O atual Plano Diretor (2014) tem sido respeitado em grande medida e implementado
pela Prefeitura de São Paulo como uma política de longo prazo, mesmo atravessando
diferentes administrações, e os seus objetivos de desenvolvimento para a cidade
permanecem atuais e alinhados ao Estatuto da Cidade. O Plano não é de uma ou outra
gestão, mas sim da cidade.
Como toda política de longo prazo, o Plano Diretor, previsto até 2029, prevê
mecanismos para adequações periódicas à realidade da cidade. E em 2021 a atual
gestão fará a sua revisão intermediária com objetivo de fazer aperfeiçoamentos,
ajustes, calibragens e melhorias à luz da realidade atual (crise econômica, pandemia,
aspectos sociais, entre outros). Esses ajustes respeitarão todas as premissas que o
Plano Diretor de 2014 propõe em relação a seus Objetivos, Diretrizes e Ações
Prioritárias.

A atual administração quer discutir e debater as adequações do Plano da forma mais
transparente possível e aquém de qualquer intervenção, interesse ou discussão
política. Por este motivo uma das primeiras medidas adotadas para a revisão do Plano
foi a publicação de um chamamento público para organizar as entidades da sociedade
civil interessadas em participar do processo participativo.
Todos os detalhes para o chamamento, assim como procedimentos para participação,
estão publicados na plataforma: planodiretorsp.prefeitura.sp.gov.br.
Essa é apenas uma das ferramentas de participação social a serem implementadas para
a revisão. Vamos disponibilizar outro canal de participação tão importante quanto em
que todo cidadão poderá dar sua contribuição e fazer sua proposta de alteração ao
Plano Diretor por meio da plataforma criada pela equipe da Prefeitura exclusivamente
para dar transparência à revisão.

Vamos apostar no modelo híbrido de participação social. Não podemos resistir ao uso
da tecnologia. Esse modelo já foi usado em 2014 na elaboração do Plano Diretor e se
mostrou eﬁcaz. Foram cerca de 10 mil contribuições recolhidas de toda a sociedade e
44% delas foram de forma digital.
Estamos prevendo reuniões presenciais também. Vamos organizar visitas em cada uma
das 32 subprefeituras para permitir que aqueles que tenham diﬁculdade de acesso à
internet possam contribuir por meio da plataforma digital. Por ﬁm teremos ainda as
audiências públicas.
O Plano é para a cidade e deverá ser construído com a cidade. A Prefeitura entende que
a parte mais importante de todo o processo de ajustes no Plano Diretor em 2021 é a
participação da sociedade, com um processo verdadeiramente democrático e
transparente, que gere um Plano prudente de planejamento e que atenda aos anseios e
necessidades de quem vive na cidade, melhorando a qualidade de vida, aproximando
emprego e moradia, e destravando São Paulo.
Estamos disponibilizando ferramentas para garantir a participação de todos!
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