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INTRODUÇÃO
Em que pese o valor e a contribuiçãofundamental dos autores e livros referenciados neste trabalho, é importante ressaltar que a obra de Clóvis Bueno de Azevedo, A Estrela
Partida ao Meio,foi ofundamento necessário para o desenvolvimento de parte significativa deste trabalho. O que era
percebido na prática política empiricamente, estava ali
comprovado com todas as evidências. Assim, reconheço que
o seu trabalho foi extremamente útil no desenvolvimento das
minhas hipóteses, no que se refere ao caráter contraditório
e ambíguo do PT, e a comprovação dessas contradições e
ambigüidades é mérito exclusivo do autor. Se alguma inadequação foi cometida com relação ao uso destes conceitos,
afalha é exclusivamente minha.

Este trabalho tem por objeto a análise da relação entre os Poderes
Executivo e Legislativo Municipal, tal como se constituiu nas negociações do Plano Diretor na Câmara Municipal de São Paulo, durante a
administração da prefeita Luíza Erundina de Souza, no período de 1989
a 1992.
Em outras palavras, procura-se exammar a relação ExecutivoLegislativo através do processo de elaboração e aprovação de uma política pública concreta. Nesse contexto estão envolvidas questões como representatividade,

negociação, decisão política e o caráter do partido go-

vernista.
Devo ressaltar que neste estudo, o objeto não é a análise do Executivo e do Legislativo enquanto instituições, e tampouco a do Plano Diretor, nos seus aspectos técnicos. Mas, através da negociação do Plano
Diretor, procura-se compreender a especificidade da relação ExecutivoLegislativo municipal no Brasil, hoje, e, em particular,

no contexto de

um governo do Partido dos Trabalhadores. Ele pretende, portanto, analisar a relação entre ambos os poderes, durante o processo de elaboração e
negociação de uma política pública, utilizando o Plano Diretor como a situação concreta, na qual se efetivou esta relação, e a influência que as
características do Partido dos Trabalhadores exerceram, direta ou indiretamente, na constituição desta relação. Se, de um lado, o PT, no Exe-
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cutivo, introduziu novidades no cenário político, de outro, há evidências
de que as suas contradições e ambigüidades impediram a ampliação da
sua base de apoio parlamentar,

embaraçando e impedindo a aprovação

de importantes projetos de lei do Executivo, dificultando, dessa forma, a
ação governativa. O projeto de lei do Plano Diretor faz parte desse conjunto de projetos não aprovados pelo Legislativo.
O Plano Diretor é um instrumento institucional básico da política
de desenvolvimento

urbano. Elaborado pelo executivo municipal,

competência legal, é uma política pública que tem a virtualidade
produzir, tanto a concepção de estratégia

por

de re-

de intervenção no espaço ur-

bano, por parte do Executivo, quanto o grau de participação efetiva e de
controle deste processo pelo conjunto da sociedade.
Na própria definição do Plano Diretor, expressa na Lei Orgânica
do Município de São Paulo - LOM, em seu artigo 150, fica clara a sua
importância

por ser o instrumento

global e estratégico da política de

desenvolvimento urbano, e de orientação de todos os agentes públicos e
privados que atuam na cidade. Em decorrência da sua definição, e dependendo da sua compreensão pelos policy makers, o Plano Diretor pode
vir a contemplar tanto o aspecto físico-territorial, o político-social quanto o econômico-financeiro da cidade.
De acordo com a Constituição Federal, os municípios com mais de
20.000 habitantes

deverão elaborar e aprovar através de lei, o Plano Di-

retor, que passa a ser considerado o instrumento básico da política de
desenvolvimento

e de expansão urbana. Nesse sentido, o Plano deverá

expressar a função social da propriedade, isto é, quais as qualificações
que uma propriedade urbana deve possuir para cumprir a função social.
Assim, o uso que o proprietário faz da sua propriedade imobiliária estará subordinado

à função social, que será estabelecida pelo município

através do seu Plano Diretor. Além disso, cada município poderá definir
o tipo ou modelo desejado de desenvolvimento econômico-social.
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Pela sua abrangência e complexidade, o Plano Diretor, para ser
aprovado na Câmara Municipal, necessitará de maioria especial/

isto é,

3/5 dos membros deverão votar a favor do projeto de lei. Assim, o Plano
deverá ser fruto de um amplo processo de negociação e articulação entre
os agentes públicos e privados - produtores do espaço urbano -,

polí-

ticos e sociedade civil também pelo fato de haver sido consagrado, na
Constituição de 1988, os princípios da democracia participativa.

É minha intenção analisar o que resultou desse acordo negociado
entre a agência burocrática, os grupos de interesses organizados na sociedade, e os políticos dos partidos, que com os seus interesses
conformaram a trama das relações que se estabeleceram

específicos,

entre o Execu-

tivo, o Legislativo e a Sociedade Civil, na produção e decisão dessa política pública. Portanto, o objeto da minha análise é um processo e o que
dele resultou.
O Projeto de Lei do Plano Diretor, n!!02/91, elaborado na gestão da
prefeita Luíza Erundina

e encaminhado à Câmara Municipal de São

Paulo no prazo legal estabelecido
Orgânica Municipal-,

-

10 meses após a aprovação da Lei

depois de percorrer as comissões especializadas

e após a realização de inúmeras Audiências

Públicas,

sofreu

várias

emendas que foram propostas através de um longo processo de negociação entre o Executivo, os vereadores da Câmara Municipal, representantes de entidades de classe e da Sociedade Civil, e mesmo assim, acabou
não sendo encaminhado para votação. Logo após assuinir

o cargo, o pre-

feito Paulo Salim Maluf que sucedeu Luíza Erundina, determinou a retirada do Projeto de Lei da Câmara Municipal e, até hoje, em seu último
ano de mandato, e contrariando o que estabelece a Lei Orgânica, ainda
não apresentou a sua proposta de Plano Diretor.
São duas as razões que me levaram a definir este campo como objeto de estudo: a primeira, trazer à luz um debate pouco travado no âm1 Art. 102 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo. Isto significa 32 vereadores, de
um total de 53.
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bito das políticas públicas: como é conduzido, no interior da agência burocrática pública, o processo de elaboração de uma política; como a agência burocrática se relaciona com o Legislativo, e como ambos negociam
com os grupos de interesse. Trata-se de um processo insuficientemente
divulgado, entre outros motivos, por ser também pouco transparente,

e

cujo resultado, como tem ocorrido nos últimos anos com os Planos Diretores, raramente

considera o interesse público. A segunda, está relacio-

nada com a minha experiência profissional em uma agência pública, e
uma passagem pelo Legislativo Municipal, onde acompanhei projetos de
lei procedentes do Executivo. Junto com esta experiência, o aporte teórico obtido no decorrer do mestrado em Administração Pública, consolidou
a escolha do tema.
Como já se afirmou, uma importante contribuição do estudo das
políticas públicas consiste na possibilidade de se analisar o Estado em
ação, em sua intrincada relação com a sociedade, isto é, como técnicos e
burocratas se relacionam com políticos, e como os diferentes interesses
da sociedade estão representados
mente influenciadas

e articulados. Ainda que sejam forte-

pelo setor privado,

as políticas públicas

são uma

área específica de atuação governamental. (FINGERMANN e LOUREIRO,
1992, p. 29).
Nessa perspectiva, o Plano Diretor, pela sua abrangência e pela
natureza das questões urbanas de que trata relativas à regulamentação
e uso da propriedade privada, é especialmente estratégico para o estudo
dos interesses

envolvidos na negociação de uma política, por ser uma

peça jurídica complexa e, tradicionalmente
difícil tramitação

na cidade de São Paulo, de

e aprovação pelo Legislativo Municipal. Tanto que, no

presente caso, configurou-se num exemplo, atípico, de não-decisão, no
âmbito do estudo do poder decisório, cujas evidências serão demonstradas
no decorrer do trabalho.
Além de todos estes aspectos, poucos são os estudos que cuidam do
tema de forma sistemática,

e os trabalhos

sobre políticas públicas,
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quando não ignoram totalmente o Legislativo, o tratam de maneira bastante superficial, tendo em vista que um conjunto significativo de políticas públicas independe do Legislativo para ser aprovado, ou quando depende, este poder cumpre apenas função homologatória, isto é, aprova
integralmente

a proposta do Executivo. A literatura

aborda geralmente

sobre o Legislativo

o Congresso Nacional e sua produção legislativa,

sendo que grande parte desta literatura

situa-se no campo do Direito e

são anteriores a 1988.
No campo da relação Executivo-Legislativo, no que diz respeito a
elaboração de políticas públicas, destaca-se os trabalhos
(1991) e o de Couto (1991), que estabelecem

de Andrade

padrões de relação entre os

dois poderes, e que será tratado no capítulo 1. Ainda no âmbito de Legislativo Municipal e do processo decisório, o estudo de Maluf (1993), descreve o processo de tomada de decisão, em todo o seu decorrer, tanto no
interior da Câmara Municipal como na relação com o Executivo, durante
seis anos consecutivos (1983-1988), tomando por objeto o processo decisório do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano.
Esta pesquisa pretende tornar mais visível os mecanismos políticos envolvidos na relação entre o Poder Executivo e o Legislativo Municipal, suas relações menos aparentes, por exemplo, as barganhas e os interesses em jogo por parte dos atores envolvidos; investigar como a Constituição de 88 e a Lei Orgânica alteraram

os padrões dessa relação, e

como essa relação se articula com a sociedade. Como conseqüência, a intenção é contribuir, através do diagnóstico e da compreensão dos problemas levantados, para o aperfeiçoamento da gestão pública na esfera local
de governo, bem como avançar na conquista de uma cidadania mais efetiva.
Assim, o objeto deste estudo é a relação Executivo-Legislativo
Municipal, na sua configuração a partir

do processo de elabora-

ção e discussão do projeto de lei do Plano Diretor da cidade de
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São Paulo, no governo petista. Constituído por princípios partidários contraditórios e ambíguos, o partido governante, através
do executivo, não reconheceu o legislativo como representante legítimo dos interesses da sociedade, gerando, com essa postura,
uma relação conflituosa entre os dois poderes, que culminou no
impasse decisório responsável pelo fracasso da tentativa de negociação de um plano diretor consensual. Inclui-se neste estudo, a
análise da natureza, do conteúdo, do timing da política, e do desinteresse da opinião pública com relação ao tema, como fatores que
também contribuíram para a não aprovação do Plano Diretor na
Câmara Municipal de São Paulo.
Assim colocado o objeto de estudo, estabeleço as seguintes hipóteses:
1 - Os princípios, contradições e ambigüidades do PT, que o
caracterizam

desde a sua constituição, foram responsáveis pelo

impasse produzido no processo de negociação.
2 - O Plano Diretor como política pública, é um fator agravante em termos de negociação, uma vez que envolve interesses
contraditórios

e por vezes irreconciliáveis, entre os agentes pri-

vados, produtores do espaço urbano, interesses corporativos localizados

nas agências burocráticas,

associações de classe e os

mais variados grupos de interesses e de pressão da sociedade civil,
cujos porta-vozes, muitas vezes, são os próprios parlamentares.
3 - A conjuntura de um ano eleitoral acabou por inviabilizar, no Legislativo, qualquer pretensão de aprovação do projeto de lei e,
4 - O desinteresse da opinião pública, assim como a inexistência de mecanismos institucionais de participação e responsabilização dos parlamentares

e governantes, completam o conjun-

to de fatores mais significativos implicados na negociação do
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Plano Diretor, e cujo desfecho resultou na não-decisão na fase de
aprovação da política pública estudada.

Especificações

da 1ª hipótese:

os princípios programáticos do partido governista, suas contradições e ambigüidades ideológicas, resultante das diferentes facções internas que compõem o partido, produzem visões próprias de parlamento,
que inviabilizam, de acordo com a facção, qualquer possibilidade de negociação. Também de acordo com a facção, varia a forma como é concebida a relação entre o partido e o aparato de governo, ou entre o programa
e princípios partidários e o programa de governo. Essas variadas formas
de conceber a ação partidária vis-à-vis a ação de governo, geram conflitos no poder local, isto é, os conflitos envolvem a prefeita, o partido e suas facções e a própria bancada petista na Câmara Municipal. Assim, o
Executivo, que já não detinha maioria no Legislativo, assume o poder
com a intenção deliberada de não estabelecer coalizões no âmbito do Legislativo.

Especificações

da 2ª hipótese:

o Plano Diretor é, pela sua natureza, um instrumento privilegiado
de política pública por lidar com questões amplas como infra-estrutura
urbana, transporte, uso do solo, utilização da propriedade privada, entre
outras, tendo inclusive a virtualidade de definir a vocação econômica da
cidade. É de se esperar que grandes interesses se manifestem, das mais
diferentes formas, durante a elaboração e sobretudo durante a tramitação e negociação do seu projeto de lei. Não apenas interesses representativos do grande capital privado estão presentes, como construtores,

in-

corporadores, setores ligados à locação de imóveis, como associações de
classe (engenheiros, arquitetos, urbanistas, geógrafos) e, em menor número, as associações de moradores e movimentos sociais. Reunindo tal
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gama de interesses,

o Plano Diretor, em qualquer governo, é de difícil

aprovação, como comprovam as administrações dos prefeitos Mário Covas e Jânio Quadros.

Especificações

da 3ª hipótese:

a dificuldade na negociação da política, devido aos interesses contraditórios em jogo, acaba por gerar um bloqueio decisório que vai se refletir no prazo de tramitação

do projeto de lei. Assim, é muito comum

que o Plano Diretor entre em ano eleitoral, e portanto fim de mandato
do prefeito e vereadores, ainda sem uma definição. Isso porque se o Plano Diretor tem prazo para ser encaminhado para o Legislativo, a Lei Orgânica não prevê normas para o caso do projeto de lei não ser aprovado
ou mesmo apreciado. Assim, aliado ao caráter do partido governista, a
natureza da política e o seu timing,

foram considerados fatores agravan-

tes no processo de negociação.
Especificações

da 4ª hipótese:

de um modo geral, a opinião pública não demonstra interesse pelo
Plano Diretor. Esta é uma política que, diferentemente

das de educa-

ção, saúde, segurança ou transporte, não têm apelo popular, isto é, para
a sociedade, de um modo geral, não ficam claros os benefícios, a importância ou os prejuízos em não se ter um Plano Diretor da cidade. Além
desse fato, a ausência de mecanismos institucionais de participação da
sociedade, assim como mecanismos de responsabilização (accountability),
fazem com que não haja pressão sobre o Legislativo, no sentido de leválo à uma decisão.
Neste sentido, o presente

trabalho baseia-se em uma pesquisa

empírica, cujas fontes primárias

de dados são os pareceres das comis-

sões permanentes

da Câmara Municipal, publicações das atas das Audi-

ências Públicas, entrevistas

com técnicos do Executivo, vereadores, de-

putados e demais representantes

da sociedade civil que participaram

do
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processo. Os substitutivos

apresentados,

documentos elaborados pelas

entidades da sociedade civil e artigos de jornais também foram pesquisados.
Este trabalho desenvolve-se em seis capítulos com a seguinte orientação: no primeiro, com o objetivo de situar e definir o objeto de estudo,
abordo a questão da separação de poderes desde Aristóteles, em sua obra
Política, até a configuração que temos atualmente,
trajetória

que recupera

Marsílio de Pádua

percorrendo

uma

(século XIV), Maquiavel

(início do século XVI), Locke (século XVII) e Montesquieu (século XVIII).
Completa o quadro, um panorama do Executivo e Legislativo no Brasil
recente, e o surgimento do poder local como esfera de governo, com competências privativas, autônomas e capacidade financeira e política que
lhe garante um importante espaço no cenário político nacional.
No capítulo 2, faço um breve relato da política urbana nos anos 80,
em termos da institucionalização do planejamento e das mudanças constitucionais recentes, em cujo período foram elaborados e propostos, por
vários prefeitos da cidade de São Paulo, diferentes planos de intervenção
urbana. O Plano Diretor é considerado um instrumento de política urbana e, pela sua definição, expressa ou traduz os mecanismos segundo os
quais o poder público pretende intervir no espaço urbano. Neste sentido,
é importante ter presente o cenário de descontinuidade administrativa,
que tem se tornado uma característica perversa das administrações
nicipais paulistas.
constitucionais

O capítulo termina fazendo referência

mu-

aos marcos

da política urb.ana após 1988, na Constituição Federal,

Estadual e na Lei Orgânica do Município de São Paulo, considerando
também a Lei Federal de Desenvolvimento Urbano - o Estatuto da Cidade -,

atualmente em tramitação no Congresso Nacional.

No capítulo 3, a caracterização do PT, por meio da história da sua
constituição, vai fundamentar a influência que o partido exerceu na configuração da relação entre o Executivo e o Legislativo. A vitória de uma
representante

do Partido dos Trabalhadores

para a Prefeitura

de São

Paulo, após a administração de um conservador, como Jânio Quadros, foi
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um fato importante

na história política da cidade; a contextualização

dessa eleição, bem como os princípios norte adores de um governo petista, são fundamentais para se entender como foi elaborado e que conceito
de urbano o Plano Diretor expressa. Nesse sentido, o capítulo aborda as
concepções de intervenção urbana de Raquel Rolnik, arquiteta urbanista
que desempenhou um papel central na formulação, elaboração e negociação da proposta do plano diretor da administração

Luíza Erundina,

bem como a sua intenção de romper com os paradigmas dos antigos planos diretores.
O capítulo 4 focaliza o Poder Executivo Municipal e seu espaço de
poder acrescido e institucionalizado

com a Constituição de 88, sua auto-

nomia e competência em termos de planejamento urbano, e os padrões
gerais de relação com o legislativo municipal. Nesse sentido, foi feito um
rápido relato da formação e constituição do setor de planejamento urbano como esfera autônoma e a posterior criação da Secretaria Municipal
de Planejamento. Este

capítulo faz referência

à constituição da corpo-

ração dos arquitetos urbanistas como o grupo que compõe o staff técnico
do Executivo tores -,

que detém a hegemonia na elaboração dos planos dire-

e a SEMPLA como loeus privilegiado de atuação desta catego-

ria de profissionais.

Algumas citações de Raquel Rolnik ilustram

os

pressupostos conceituais e metodológicos que deram forma ao plano, e
que vão caracterizar qual a concepção de cidade lhe é subjacente. São relacionados e analisados os principais pontos de discordância que surgiram nas discussões e nas negociações entre o Executivo, o Legislativo, os
especialistas e os grupos de interesses,

assim como os interesses

e pon-

tos de vista que estão em jogo, a partir das manifestações desses atores
que se constituíram nos interlocutores privilegiados desse processo.
No capítulo 5 é feita uma breve referência ao surgimento do Poder
Legislativo municipal, para em seguida caracterizá-lo no período objeto
deste estudo, isto é, de 1989 a 1992, com uma atuação que se caracterizou, sobretudo, pelo bloqueio das ações do Executivo. Localizo as Comis-
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sões Permanentes,

no contexto burocrático da Câmara Municipal, como

o locus onde se desenvolveu o processo de discussão do projeto de lei,
através das Audiências Públicas, bem como o papel dos técnicos do Legislativo. Finalizando o capítulo, abordo a questão da participação da sociedade civil, através dos grupos representativos
cos, por exemplo, os grupos representantes
construção civil, os representantes

de interesses

específi-

dos setores imobiliários e da

das entidades de classe, como sindi-

catos e associações profissionais; representantes

de associações de mo-

radores e de movimentos sociais, todos eles protagonistas

de um mo-

mento singular na história da relação entre o Executivo e o Legislativo
municipal na cidade de São Paulo.
No capítulo 6, trato do processo de negociação, propriamente

dito,

quando os interesses e as disputas em jogo foram se configurando no decorrer de uma série de reuniões realizadas na Câmara Municipal, portanto, no âmbito do Legislativo, e que ficaram conhecidas como mesão de
negociação.

Abordo ainda, as questões mais polêmicas suscitadas

pelo

Plano Diretor, e apresento as minhas reflexões sobre o desfecho desse
processo que culminou com a não-decisão por parte do Legislativo.
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CAPÍTULO 1
A QUESTÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES

o liberalismo
ção das estruturas

do século XVIII deixou muitas heranças na formapolíticas ocidentais. Entre elas, uma das mais mar-

cantes é a que estabelece, como exigência para a existência de um sistema democrático, a divisão do Estado em três poderes autônomos, com
funções diferentes

(ABRANCHES & SOARES, 1973). Trata-se

tema que, ao ser debatido, coloca em foco, necessariamente,

de um

a questão da

democracia, do sistema de governo e do poder. Uma definição de democracia, apresentada

por Bobbio, que ele mesmo designa como uma defi-

nição mínima de democracia, pode ser útil no contexto deste trabalho.
Ele afirma que o único modo de se chegar a um acordo quando se fala de
democracia, entendida

como contraposta

autocrático, é o de considerá-la
gras (primárias ou fundamentais)

a todas as formas de governo

caracterizada

como um conjunto de re-

que estabelecem quem está autorizado

a tomar decisões coletivas e com quais procedimentos
p. 18).1 Ao contextualizar

(BOBBIO, 1989,

a democracia no âmbito de um ordenamento de

regras que estabelecem quem pode decidir e como pode fazê-lo, a definição de Bobbio remete, implicitamente,

à distinção considerada funda-

mental por Duverger, entre governantes e governados e assim está posta
também a questão do sistema de governo. Se, como afirma Duverger que utiliza a expressão regime político -

todo regime político constitui

um conjunto de respostas dadas a cada uma das questões formuladas pela
existência e organização dos órgãos de governo no interior de um grupo social (DUVERGER, 1966, p. 11), significa que a distribuição e a extensão de
poder dentro desse sistema, assim como as formas dos órgãos governamentais e a escolha dos governantes pode variar de um país para outro.

1

Os destaques são do original.
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A separação de poderes é mais visível, por exemplo, nos Estados
Unidos, onde cada departamento

do governo está limitado nos seus po-

deres legais; na Grã-Bretanha o regime, segundo Duverger, é o oposto de
um sistema de contrapesos, uma vez que a existência de dois partidos,
sendo que um deles, necessariamente,
Parlamento,

dispõe de maioria absoluta no

confere a este partido e a seu chefe, que vem a ser o Chefe

de Governo, poderes ilimitados (DUVERGER, op. cit., p. 77). Na Alemanha, a separação de poderes é maior do que na Grã-Bretanha,

mas me-

nor do que nos Estados Unidos. Na França, o poder está mais concentrado no presidente como chefe do executivo, apesar devariar

em função da

composição da Assembléia Nacional (DEUTSCH, 1983, p. 215).
Os povos, no decorrer da história, vêm experimentando

as mais

diversas formas e tentando encontrar as soluções para cada um dos problemas de governo que, de acordo com Duverger, podem ser dispostos em
duas categorias: uma de tendência liberal que enfraquece a autoridade
dos governantes, favorecendo a liberdade dos governados, em oposição à
tendência autoritária

que age no sentido oposto. (op. cito p. 12). Na época

em que Duverger escreveu sobre esta questão, o ambiente político mundial era ainda o da guerra fria, entre Estados Unidos e União Soviética.
O muro de Berlim cumpria o seu papel de mostrar ao mundo que havia
duas concepções de sociedade, de homem e de sistemas de vida e, para
Duverger, os regimes políticos não eram mais do que modalidades
adaptação

técnica num plano particular.

Hoje há um surpreendente

de
con-

senso a respeito de um dos grandes paradigmas da modernidade, que é a
democracia. As clivagens sócio-políticas entre socialismo e capitalismo,
revolução e reforma foram atenuadas e, neste fim de século, o cenário
mundial e do Brasil, em particular, está a mostrar a importância da reflexão sobre a transição entre paradigmas que Santos denomina societais, e
que representariam

diferentes modos básicos de organizar e viver a vida em

sociedade. (SANTOS, 1995, p. 9).
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Como bem salientou Sartori, desde a época em que a democracia
urbana foi concebida e praticada pela primeira vez, na Grécia antiga, a
humanidade precisou de mais de dois mil anos para inventar e estabelecer uma democracia que fosse viável ser implantada

em larga escala.

Como os sistemas políticos são concebidos e feitos pelo homem, a invenção das democracias está articulada à história das idéias e dos ideais
(SARTORI, 1994, p. 13). Nesse sentido, no presente capítulo será feita
uma referência, ainda que breve, ao histórico da teoria clássica da separação de poderes que deu origem à concepção que conforma e organiza a
maioria dos estados democráticos. Em que pese esse preceito, são inúmeras as críticas ao sistema de separação de poderes, sobretudo por parte dos juristas, entre outros motivos,
existe, ou porque está ultrapassada.

porque a separação de fato não

Parece não haver discussão a res-

peito de que a doutrina da separação de poderes foi concebida num determinado contexto histórico, e com a finalidade de limitar o poder do
Estado. Assim, após o retrospecto do surgimento e da evolução da teoria
clássica da separação de poderes, que pode, eventualmente,
esses questionamentos,

esclarecer

ela será focalizada, no contexto do Executivo e

do Legislativo nacional, bem como no surgimento do Poder Local no Brasil contemporâneo.

A Teoria Clássica da Separação de Poderes
No fundo, toda teoria política clássica
é por natureza contemporânea.

J. A Guilhon de Albuquerque
A teoria clássica da separação de poderes tem o seu antecedente
mais remoto em Aristóteles, em cuja obra Política analisou os diferentes
poderes que podem existir num Estado, e concluiu ser injusto e perigoso
um só indivíduo exercer todos os poderes. A preocupação do filósofo com
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a harmonia e o equilíbrio de forças no interior do Estado, própria do espírito grego, ficou famosa no capítulo em que ele faz o elogio da lei como
sendo preferível à qualquer arbítrio pessoal, como forma de organizar a
ordem. (SALDANHA, 1982).
Mas a concepção moderna da separação de poderes, conforme
DALLARI (1991), foi construída gradativamente,

de acordo com o desen-

volvimento do Estado, e em função dos grandes conflitos político-sociais.
Assim, muitos séculos depois de Aristóteles, no século XIV, Marsílio de
Pádua, em sua obra Defensor Pacis, estabelece uma distinção entre o
Poder Legislativo e o Executivo. A oposição que Marsílio de Pádua faz
entre o povo, que ele chama de primeiro legislador, e o príncipe, a quem
atribui função executiva, pode ser, segundo Dallari, uma primeira tentativa de afirmação da soberania popular.
É no século XVII, com Locke, que surge, no seu Segundo Tratado
sobre o Governo Civil, uma primeira sistematização doutrinária da separação de poderes: com ela a função legislativa caberia ao parlamento; a
função executiva seria desempenhada pelo rei; e o exercício da função
federativa também estaria afeta ao rei ,quando se tratasse de questões
relativas à guerra, alianças e à paz.
Finalmente,

em 1748, na França, Montesquieu publicou a obra O

Espírito das Leis, na qual retomou a questão da separação dos poderes,
concebida como um sistema no qual o Executivo, o Legislativo e um Judiciário, independentes
flitantes -,

entre si -

com funções específicas e não con-

dividiam o poder.

Segundo MATTEUCCI (1991), mais do que propor a clara distinção das funções do Estado, Montesquieu, apresenta a teoria de um Governo balanceado, em que os diversos órgãos, num sistema de pesos e
contrapesos, realizam um equilíbrio constitucional capaz de opor-se à
consolidação de um poder absoluto. Montesquieu demonstra essa preocupação logo no início do capítulo sobre a Constituição inglesa no seu
Espírito das Leis: Tudo estaria perdido se uma só pessoa, ou um só grupo
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de notáveis, de nobres ou de povo, exercesse estes três poderes: o de fazer
as leis, o de executar as decisões públicas e o de punir os delitos ou contendas entre os particulares.
Montesquieu, em sua obra, também procura analisar as causas da
decadência das monarquias, assim como desvendar os mecanismos que
garantiram

a sua estabilidade por tantos séculos e que ele identifica na

concepção de moderação (ALBUQUERQUE, 1995).
Assim como o próprio Montesquieu reconheceu, que as funções
executivas,

legislativas

e

judiciárias

se

interpenetram,

Althus-

ser2 propõe outra leitura para a teoria da separação de poderes: tratarse-ia, no caso, de encontrar uma instância independente capaz de moderar o poder do rei, ou seja, o executivo. Esta outra significação traduziria
a preocupação do filósofo em assegurar

a existência de um poder que

fosse capaz de controlar outro poder.
Nesta perspectiva, segundo Guilhon, a questão está referida a um
problema político, de correlação de forças, e não a um problema jurídicoadministrativo,

de organização de funções. Além disso, prossegue o au-

tor, para que haja moderação é preciso que a instância moderadora

-

isto é, a instituição que proporcionará os famosos freios e contrapesos da
teoria liberal da separação de poderes -,

encontre sua força política em

outra base social. A intenção é assegurar que um poder seja capaz de
contrariar outro poder. Na perspectiva de Montesquieu, a classe nobre
de um lado, incluindo o rei, e a classe popular de outro.
Esta configuração de poderes, legislativo, executivo e judiciário,
que não admite interferências

recíprocas, nem a transferência

de pode-

res, e que mais tarde veio a caracterizar a maioria das Constituições em
diversos países, foi associada à idéia de Estado Democrático e deu origem ao que se denomina sistema de freios e contrapesos.

Do ponto de vis-

ta jurídico, e segundo essa teoria, explica DALLARI (1991) o Estado pode
Citado por Guilhon de Albuquerque, in WEFFORT, Francisco C. (org.) Os clássicos da política.
São Paulo: Ática, 1995.

2
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praticar atos gerais ou especiais. Os atos gerais, que só podem ser praticados pelo Poder Legislativo, constituem a emissão de regras gerais e
abstratas, que não atuam concretamente na vida social. O Poder Executivo atua por meio dos atos especiais, somente depois de emitida a norma geral. Assim, ambos os poderes estão igualmente impossibilitados de
atuar discricionariamente

e, se houver exorbitância de qualquer deles, a

ação fiscalizadora do Poder Judiciário obrigará cada um a permanecer
nos limites da respectiva esfera de competências.
Do ponto de vista da ação política, o Executivo e o Legislativo detém o poder de tomar decisões e implementá-las, assim como estabelecer as normas que irão regular as decisões e as ações, respectivamente.
Do ponto de vista da ciência política, a teoria dos três poderes ainda hoje
é considerada uma das condições de funcionamento do Estado de direito.
Tendo sido concebida com o fim exclusivo de assegurar a liberdade dos
indivíduos, ela foi mais tarde, adaptada e ampliada no sentido de incluir
também a eficiência do Estado.
Quanto à herança de Montesquieu, MATTEUCCI (op. cit.), ressalta que com o advento da democracia

-

para quem o poder emana do

povo -, da fórmula de Montesquieu ficou apenas o conceito de equilíbrio
constitucional, que impõe normas diversas e complexas à manifestação
da vontade da maioria. Ao contrário, para ALBUQUERQUE (op. cit.) que
adota a proposta de Althusser, a teoria dos poderes de Montesquieu se
torna extremamente

contemporânea,

e se inscreve na linha direta das

teorias democráticas que apontam para a necessidade de arranjos institucionais que impeçam a prevalência política, a priori, de alguma força
política sobre as demais. No entanto, esta visão da separação de poderes
é contestada

atualmente

por alguns estudiosos e pesquisadores,

entre

eles ABRANCHES & SOARES (1973), que afirmam ter, a divisão clássica, se tornado insustentável

no Estado contemporâneo, uma vez que a

ampliação das funções e do poder do Estado moderno, bem como o con-
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trole que ele vem desenvolvendo sobre a economia, provocaram uma crise nas relações entre os três poderes.
Entre os juristas há concordância de que este sistema é meramente formalista, jamais tendo sido praticado, uma vez que sempre houve,
apesar da Constituição, uma intensa interpenetração

entre eles quando,

por exemplo, por meio de seus órgãos, um dos poderes pratica atos que
seriam de outro, ou quando se verifica a influência de fatores extralegais
que determinam que um dos poderes tenha predominância sobre os demais, ficando a separação de poderes apenas na aparência (DALLARI,
1971). Nesta mesma perspectiva, CENEVIVA (1992), considera a tripartição dos Poderes superada, uma vez que a separação completa é impossível; impõe-se colaboração entre eles e a delegação é proibida. No entanto a Constituição, como em outros países, atribui funções atípicas a
cada um. O Executivo, por exemplo, edita medidas provisórias, que têm
força de Lei. O Legislativo, por seu lado, tem função executiva quando
fixa, por exemplo, o efetivo das Forças Armadas ou resolve aprovar tratados, bem como julga, enquanto órgão especial, crimes de responsabilidade.
MATTEUCCI (1991), assinala a escassa utilidade da separação de
poderes nos regimes parlamentares

europeus, nos quais hoje se admi-

nistra e governa por meio de leis e não segundo as leis. Assim, o Parlamento não é mais um órgão de controle do Poder Executivo, mas um órgão de governo.
Para COTTA (1991), as transformações políticas do último século
ofuscaram a clareza da doutrina da separação de poderes. Em primeiro
lugar, devido ao declínio do poder da realeza e, em segundo, pelo fato de
a lei ter perdido o seu primitivo caráter de raridade e estabilidade, convertendo-se em forma comum de ação política, e transformando-se
algo necessariamente

em

particular e mutável. Como contraste, ele afirma,

a exemplo de Matteucci, que hoje se governa legislando.
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Discordando de Dallari, Ceneviva e Matteucci, que consideram superada a separação de poderes como garantia da democracia, ressalto
algumas considerações que embasaram a configuração dos pressupostos
deste trabalho. Em primeiro lugar, é impossível negar o enorme descompasso entre o chamado processo legislativo atual e as exigências de
uma sociedade que se pretende em processo de modernização, pedindo
maior dinamismo no funcionamento do Estado e das suas instituições.
Em segundo, a democracia brasileira,
transição

negociada,

ou

fruto de um longo processo de

emancipação

pactuada,

como

prefere

PRZEWORSKI (1994, p. 11), e ainda em fase de consolidação, teve reafirmada, na Constituição de 1988, a separação de poderes como um dos
seus pilares. Desta forma, entendo que, salvo num contexto de mudança
de regime, via reforma constitucional

ou plebiscito

-

com sentido de

aperfeiçoamento democrático, e com a sociedade mobilizada -,
ração de poderes ainda é a forma institucionalizada

a sepa-

que sustenta e legi-

tima o processo democrático brasileiro.
Na política democrática há instituições que regulam a representação de interesses'' , sendo o parlamento, por excelência, o locus onde se
exercita a mediação dos interesses em conflito da sociedade. No entanto, alguns fatores, como a existência de controle do Executivo e Legislativo pela sociedade, e a responsabilização

dos seus titulares,

determi-

nam padrões democráticos diferenciais que são indicadores do estágio
em que esta democracia se encontra.
Será exatamente

nesse contexto relacional dos arranjos institu-

cionais, em que o Executivo e o Legislativo, nas suas respectivas
ras, tomaram

decisões e propuseram

esfe-

ações, que se insere o presente

trabalho.
Com esta perspectiva, e no contexto deste trabalho, assumo os seguintes pressupostos:

3

SERRA, José. Reforma política no Brasil. São Paulo: Siciliano, 1995.
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• a separação de poderes é um arranjo institucional construído historicamente, e fundamental num regime democrático;
• o desenho das instituições políticas e das formas jurídicas regula a
distribuição do poder político 4 ;
• o parlamento é o locus de representação de interesses divergentes
e fragmentados da sociedade, e igualmente fundamental

para a

democracia; e
• o Brasil vive hoje uma democracia não consolidada.

o Executivo

e o Legislativo no Brasil: perspectiva

Nos termos Dos Princípios Fundamentais

histórica

da Constituição,

em seu

artigo P, o Brasil é uma República Federativa, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal, constituídos em
Estado Democrático de Direito.

°

artigo 22 estabelece que, são Poderes

da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Esta configuração institucional foi o resultado
cesso de evolução político-constitucional

de um longo pro-

que, de acordo com SILVA

(1992), pode ser observado através de três fases distintas:
fase colonial: a característica

principal era a dispersão e frag-

mentação do poder político com a constituição das capitanias hereditárias e a conseqüente formação de centros efetivos de poder local, que darão a característica básica da organização política do Brasil nas fases
posteriores. Essa característica,
saparecida,

constitui

segundo o autor, ainda não de todo de-

a formação coronelística

oligárquica.

Segundo

BRASILEIRO, (1973), foi um período em que as cidades funcionaram
apenas para atender os interesses dos colonizadores portugueses,

4

SERRA, 1. (op. cito p.2I).

man-
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tendo-se a municipalidade num estágio primitivo e ineficiente como unidade de governo;
fase monárquica: inicia com a chegada de D. João VI, em 1808.
O Brasil deixa de ser considerado colônia e passa à categoria de Reino
Unido a Portugal. A estrutura

institucional montada, ou seja, a organi-

zação de poder criada teve pouca influência no interior do país, onde a
fragmentação e diferenciação do poder real e efetivo perdurava sedimentado, segundo o autor, nos três séculos de vida colonial. No entanto, sob
a influência das novas teorias políticas como o Liberalismo, o Parlamentarismo, o Constitucionalismo,

o Federalismo, a Democracia e a Repú-

blica, surge o movimento constitucional no Brasil ainda no período da
corte de D. João VI no país. Proclamada a Independência, o problema da
unidade nacional se impõe, pois era necessário a estruturação de um poder centralizador e uma organização nacional que acabassem com os poderes regionais e locais que dominavam o país. Foi adotado então o princípio do constitucionalismo,

expresso na Constituição de 1824, assim

como a divisão dos poderes em Legislativo, Poder Moderador, Executivo
e Judiciário. Esta formulação de Benjamin Constant instituía

o Poder

Moderador, considerado a chave de toda a organização política, exercido
privativamente

pelo Imperador.

A Constituição imperial

estabelecia

uma centralização monárquica com um poder que extrapolava os órgãos
centrais, influindo nos órgãos da autonomia local, que veio contrapor-se
às influências liberalizantes.

Em 1828 é promulgada a primeira Lei Or-

gânica dos Municípios no Brasil, transformando as Câmaras em corporações administrativas,

retirando-lhes

seu caráter político e poderes ju-

diciais. Os liberais lutam quase sessenta anos contra o poder centralizador, e o ideal republicano

desponta desde cedo na história

político-

constitucional do Império. Em 1889 as forças descentralizadoras

vencem

e o federalismo é adotado como princípio constitucional de estruturação
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do Estado, e a democracia como regime político que melhor assegura os
direitos fundamentais da pessoa.

fase republicana: sob a presidência do Marechal Deodoro da
Fonseca instala-se o governo provisório. A primeira Constituição republicana, chamada Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 24.2.1891, adota o federalismo, segundo o modelo
norte-americano,

com a divisão tripartida de Montesquieu: o Poder Le-

gislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e independentes

entre

si. No entanto, se no modelo norte-americano o federalismo significou a
união dos estados autônomos, no Brasil o sistema constitucional implantado enfraquece o poder central, e reaquece os poderes regionais e locais
adormecidos sob o centralismo do Império, bem como estabelece a prioridade do Poder Executivo com relação à função legislativa das assembléias. Também na República o governo central percebe que só se sustentaria se fosse apoiado nos poderes estaduais. Nesse sentido, Campos
Salles formulou uma doutrina segundo a qual política e ação devem ser
privilégio de uma minoria ... (SILVA, 1992, p.71). A representação aristocrática é o cerne de seu pensamento. Assim, despreza os partidos e constrói a política dos governadores

que dominou a Primeira República, ca-

racterizando um estado patrimonialista

no qual o poder privado parti-

lhava amplamente com o poder público o exercício da autoridade

e a

manutenção da ordem pública. Este pacto, consubstanciado no compromisse coronelista, tem suas leis próprias e funciona na base da coerção
pela força e pela lei oral, bem como de favores e obrigações. Este compromisso foi a base de funcionamento e da estabilidade política da República Velha desde Campos Salles até 1930.
O coronelismo se enfraquece com a revolução que derrubou a Primeira República, assim como com o desenvolvimento da economia que
dinamiza as relações e cria novas sociabilidades. Subindo ao poder, Getúlio Vargas intervém nos Estados, dissolve os poderes legislativos, in-
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cluindo os municipais, passa a nomear os governadores que por sua vez,
nomeiam os prefeitos das cidades (BRASILEIRO, op. cit.). No entanto, a
relação de compromisso entre o poder privado decadente e o poder público então fortalecido, se mantém sob o signo da cooptação ou absorção dos
agrupamentos de interesse, recriando com novas possibilidades o padrão
cooptativo como padrão institucional dominante (SOUZA,1990,p. 103-104e
LEAL,1986,p. 252).
A capacidade e evolução dos partidos políticos, como representação de interesses, foi afetada pela forma como, no Estado Novo, se institucionalizou o poder. O sistema de interventorias

é apontado por SOUZA

(1990, p. 104), como o dado essencial da crescente centralização burocrático-administrativa,

que se sobrepõe às estruturas

eleitorais coronelísti-

cas oriundas da Velha República. A autora reconhece que não havia no
Brasil, um padrão dominante

de representação autônoma de interesses,

observava-se, no entanto, indícios de que o sistema de cooptação, padrão
historicamente

dominante, tese que ela adota, vinha sendo questionado

pelo surgimento de vários grupos organizados e por concepções ideológicas de teor representativo,

disseminadas na época.

É pela perspectiva weberiana que SCHWARTZMAN (1988), vê no
Estado brasileiro a dimensão neopatrimonial
rica predominante. O patrimonialismo,

como característica

histó-

conceito fundamental na sociolo-

gia de Max Weber, refere-se a formas de dominação política na qual se
confundem as esferas de atividade pública e privada. O neopatrimonialismo é uma forma de dominação política, gerada no processo de transição para a modernidade, que carrega

o passivo de uma burocracia ad-

ministrativa pesada, e'uma sociedade civil fraca e pouco articulada. Este
padrão de predomínio do Estado faz com que ele se constitua historicamente, com duas características

predominantes:

a primeira, um sistema

burocrático

que, seguindo

a tradição

e administrativo

Schawartzman denomina neopatrimonial

weberiana,

e que se distingue pela apro-

priação de funções, órgãos e rendas públicas por setores privados, que no
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entanto se mantém dependentes e subordinados ao poder central, constituindo o que Raymundo Faoro chamou de estamento burocráticoi
gunda, surge da profissionalização

. A se-

e burocratização dos segmentos do

antigo estamento burocrático, que o autor denomina despotismo burocrático: Do imperador-sábio D. Pedro lI, aos militares da Escola Superior de
Guerra, passando pelos positivistas
nossos governantes

do Sul e tecnocratas do Estado Novo,

tendem a achar que tudo sabem, tudo podem e não

têm, na realidade, que dar muita atenção às formalidades

da Lei. Neste

sentido, o sistema político brasileiro consiste numa negociação contínua,
entre o Estado neopatrimonial e os setores sociais, quanto à sua participação nos benefícios e privilégios por ele controlados, e não em um processo de representação

de setores da sociedade junto ao Estado. Assim,

quanto maior o poder do Estado, tanto mais importante se torna a política e maior o seu poder de cooptação. A permissividade e a facilidade com
que historicamente

incorporou e colocou a serviço do sistema político,

intelectuais,

empresários, líderes religiosos e dirigentes sindicais estão

entre

características

as

do·

estamento

burocrático

brasileiro

(SCHWARTZMAN, 1988, p. 14).
A segunda Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1934), provoca a decadência do papel legislativo do Senado, bem
como a ascensão formal da preeminência

presidencial

(ASTIZ, 1975).

Mantém, da anterior, os princípios formais fundamentais: a república, a
federação, a divisão de poderes, o presidencialismo e

o regime

represen-

tativo. Amplia os poderes da União, discrimina as rendas tributárias

en-

tre União, Estados e Municípios, outorgando aos municípios base econômica e autonomia. Aumentou também, o poder do Executivo. Entre
outras inserções e alterações, instituiu os Conselhos Técnicos, como órgãos de cooperação nas atividades governamentais. Apresenta uma face
Faoro define estarnento burocrático como "uma estratificação aristocrática com privilégios e posição
definidos pelo Estado", que, "embora condicionada pelas forças sociais e econômicas, eleva-se acima
da nação". Cf. F AORO, Rayrnundo. Os donos do poder - formação do patronato político brasileiro.
Porto Alegre, Globo, 1958. p.261.
5
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1966 promovem uma grande concentração de competências e recursos
tributários, bem como a redução da participação dos municípios e dos estados nos tributos federais mais importantes, como o IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados

e o IR - Imposto sobre a Renda. A concentra-

ção de poder das finanças públicas aumenta a regressividade da estrutura tributária e dificulta a autonomia previamente existente a nível estadual e municipal, o que acaba gerando uma grande dependência e uma
descaracterização da autonomia municipal (JACOBI, 1993).
A Constituição de 1988 é reconhecidamente
que se refere à questão tributária.

descentralizadora

no

Do ponto de vista das políticas públi-

cas, amplia-se a competência legislativa do município, que passa a ter
novas responsabilidades, com novos recursos tributários com a obrigação
constitucional específica de fazer política social, transformando-se,

as-

sim, numa esfera autônoma de governo. A Constituição configura uma
tendência favorável à descentralização política. O fortalecimento federativo se caracteriza pelo fato de os serviços essenciais

-

de, assistência social, obras públicas e segurança -,

serem prioritaria-

mente municipais, secundariamente

educação, saú-

estaduais e, apenas em último caso,

federais (JACOBI, op. cit.).
Como conclusão, podemos afirmar que a centralização do poder político é uma característica histórica do Brasil, ainda que a relação entre
o Executivo e o Legislativo tenham alternado, no decorrer do tempo, períodos de maior ou menor autonomia relativa.

o Executivo

e o Legislativo no Brasil, Hoje

Nos Estados modernos, de um modo geral, o Legislativo deixou de
ter como principal função a iniciativa legislativa, ou seja, a iniciativa de
feitura de leis, sendo essa função cada vez mais assumida pelo Executi-
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vo. Em contrapartida,

o Legislativo assume cada vez mais a sua função

fiscalizadora e controladora do Executivo.7
No estudo do Executivo e Legislativo no Brasil não é possível deixar de abordar a questão do sistema político brasileiro, uma vez que é
ele que engendra e conforma as características

da relação entre os pode-

res e as suas instituições.
No modelo presidencialista

brasileiro, o presidente é o chefe do

Estado e, ao mesmo tempo, chefe do governo. Seus atos são, igualmente,
atos de soberano e atos do poder constituído. Regis de Castro Andrade
chama

esse

ordenamento

estatal

de

presidencialismo

absoluto

(ANDRADE, 1991). Por este modelo, o Sujeito estatal dá forma a uma
sociedade inerte, violenta, injusta e carente de mecanismos de

auto-

regulação.
O Legislativo brasileiro não participa dos processos de decisão governamental

e não dispõe de controle sobre o governo. Nesse sentido,

para ANDRADE (op. cit.), o Legislativo não desempenha um papel central no sistema político brasileiro e, como os partidos políticos no parlamento não têm responsabilidades

definidas de situação ou de oposição,

não são estimulados a constituírem-se em atores claramente identificados do processo de tomada de decisão.
BAAKLINI (1993), também credita ao modelo presidencialista

de

governo o fato de os partidos políticos e líderes do Congresso terem sido
caracterizados

como fracos e fragmentados, no estudo que desenvolveu

sobre o Congresso, no período de 1964 a 1988.
Embora considere complexa a relação entre presidencialismo e estrutura

partidária,

LAMOUNIER (1989), considera inevitável a avalia-

ção de que sob o regime presidencialista,

partidos fortes têm maior pro-

babilidade de produzir crises graves, pela incompatibilidade
dencialismo com partidos de cunho marcadamente

do presi-

ideológicos ou pro-

Conforme ABRANCHES & SOARES, 1973; ASTIZ, 1975; MEZEY, 1975; MELLO, 1979;
SALDANHA, 1982.

7
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gramáticos, devido a acentuada personalização da campanha eleitoral e
a necessidade de compor antecipadamente

uma ampla maioria eleitoral

que dê sustentação, não apenas durante a campanha, mas posteriormente, em caso de vitória, no parlamento.
Para MEZEY (1975), os legislativos serão preponderantes
cesso decisório, na medida em que sua presença e prerrogativas

no proatuem

como restrições ao poder executivo, impedindo-o de agir unilateralmente. Aí, segundo o autor, reside o seu poder. No Brasil, esta faculdade do
legislativo lhe garante o poder de barganha e trocas de favores, ao que
chamamos fisiologia, e que Blondel8 denomina uiscosidade.

Para ele, re-

fletiria o grau de independência ou complacência do Legislativo.
Há concordância, entre Abranches, Soares, Astiz, Mezey, Mello e
Saldanha",

quanto à opinião de que o desempenho do legislativo, em

todo o mundo, tem sido tradicionalmente

bastante

limitado, especial-

mente quanto à função de legislar. Segundo Abranches e Soares, o Legislativo perdeu gradativamente,

a função legislativa

para o Executivo,

pela lentidão do processo legislativo tradicional, pelo localismo acentuado dos parlamentares

e pelas deficiências técnicas dos próprios Legisla-

tivos, o que, aliás, seria um fenômeno de ordem mundial. Neste sentido,
o autor cita Finner, para quem o problema principal do Estado contemporâneo é o controle da atividade do governo e da administração

cotidia-

na; e Huntington, em sua afirmação de que o Congresso, para subsistir e
ser importante, não precisa legislar, sua função primordial

deve ser o

controle da administração governamental.i''
Entre os autores que pesquisam as transformações

ocorridas no

Legislativo, assim como as suas atuais funções, ressalto o trabalho de
ANDRADE (1991), por entender que retrata

a realidade do Legislativo

8 Blondel,1.
et. alo Comparative legislative behaviour. Citado por MEZEY, Michael. O poder decisório do Legislativo nos sistemas políticos em desenvolvimento. In MENDES, Cândido (org.). O legislativo e a tecnocracia. Rio de Janeiro: Imago, 1975, p.48.
9 Nas obras anteriormente
citadas.
10 FlNER, Herman e HUNTINGTON,
Samuel citados por ABRANCHES & SOARES, 1973 p. 75.
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brasileiro

em seus vários níveis, levando em consideração

histórico da sua constituição

o processo

e conformação. O autor aponta quatro fun-

ções para o Legislativo no Brasil:
1- homologar o Executivo;
2 - utilizar-se da atividade parlamentar como canal de transferências
clientelísticas para as bases políticas dos próprios parlamentares;
3 - constituir-se

enquanto sede da classe política; e

4 - constituir-se enquanto caixa de ressonância das aspirações democráticas da sociedade, quando o Executivo exacerba em suas prerrogativas.
Ainda de acordo com o autor, a cada função corresponde, respectivamente, um interesse:
1 - do Poder Executivo;
2 - da clientela;
3 - dos parlamentares;

e

4 - da sociedade civil.
Andrade mostra

que, no Brasil, o Legislativo opera tradicional-

mente como esfera homologatória
deixando de participar
ca, os parlamentares

das iniciativas

do poder Executivo,

da elaboração destas políticas, recebendo em trohomologadores, o atendimento

da sua base político-eleitoral

das reivindicações

que lhe garante sustentação

(ANDRADE,

1991, p. 10).
Ainda em termos do quadro referencial do padrão de relação entre
o Executivo e o Legislativo no Brasil, COUTO (1991, p. 16) identifica,
além do pacto homologatório, três grandes estratégias

de relação do Po-

der Executivo, entre outras:
1. o conflito com o Legislativo;
2. o pacto programático, ou pacto governativo, no qual o apoio parlamentar se dá em função da definição de uma linha programática ou de Governo, não havendo troca de interesses clientelísticos ou fisiológicos;
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3. negociação pontual, na qual o Executivo elabora suas políticas a
partir

de um projeto próprio de governo, negociando com o Le-

gislativo cada questão especificamente.
Há ainda os que consideram os parlamentos

insubstituíveis

em

várias das suas funções tradicionais, como agências para recrutamento
de líderes políticos e para proteção de direitos humanos, intermediação
entre a clientela e a burocracia ou tecnocracia, legitimação do sistema
político e fórum de debates nacionais (CAMPOS, 1975).
Um estudo recente de FIGUEIREDO (1994), sobre o processo legislativo no Congresso pós-constituinte,

traz algumas novidades

em

termos das análises que geralmente são feitas sobre a relação Executivo
e Legislativo no Brasil, na esfera federal, pois rompe com o mito de que,
para governar, é necessário ter maioria no Congresso. Na sua pesquisa,
ela constatou que o Congresso, no Brasil, não tem o hábito de criar problemas para o Executivo. Para a pesquisadora, basta o Executivo convencer a elite parlamentar,

e não a base, para ter apoio. Isto porque o

Colégio de Líderes centraliza o trabalho em detrimento das comissões.
Além dessas conclusões, afirma que a idéia corrente de que o Executivo
sempre tem razão, é um equívoco. Na realidade, não se dá ao Legislativo
o direito de divergir do Executivo. As dificuldades, em termos da qualidade do funcionamento do Legislativo, são mais profundas do que se
imagina e não se resolverão apenas com a eleição de parlamentares

mais

sérios, mais comprometidos e menos fisiológicos, pois o problema está na
própria estrutura

de seu funcionamento.

No entanto, a questão da maioria no Parlamento

-

referida

tan-

to ao Executivo-Legislativo federal, quanto estadual e municipal -,

não

é consensual entre os autores. Para alguns pode ser fundamental para a
prática governativa ou se constituir num mito, para outros.
ponderação de que -

aparentemente,

Diante da

no nosso sistema político -,

ou

se tem maioria, e nesse caso a minoria perde a sua função, uma vez que
a maioria geralmente cumpre papel homologatório do Executivo; ou se
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tem um Executivo bloqueado por falta de maioria, o senador José Serra
afirma que: Numa democracia é bom que o Executivo tenha a maioria,
pois ela não é homogênea, é frágil e raramente é consistente. O que importa, realmente, é como o Executivo vai atuar, quais os mecanismos que vai
acionar, se de cooptação, clientelismo etc.ll Nesse sentido, o nosso sistema político, que mistura presidencialismo
dário fragmentado

com um sistema multiparti-

e diluído, resulta no enfraquecimento

recorrente do

Poder Executivo. Os parlamentares

oferecem apoio ao governo em fun-

ção não de objetivos programáticos

ou compromissos com seus eleitores,

mas motivados por interesses pessoais e corporativos, reproduzindo e mantendo o sistema neopatrimonialista.
Por fim, podemos considerar que, para compor o cenário aqui delineado, no qual operam as relações Executivo-Legislativo no Brasil, múltiplos fatores concorreram, entre os quais as concepções liberais clássicas, as raízes históricas, as características

persistentes

do patrimonia-

lismo e do clientelismo, configurando uma lógica que preside essas relações. Neste sentido, apesar de algumas características

distinguirem

as

três esferas de governo, podemos observar que, de um modo geral, essa
lógica está presente nas relações entre os poderes tanto no nível municipal, quanto no estadual e federal.

o Poder
o
pela

Local

Poder político local é basicamente

administração'

municipal

representado

pelo governo,

e pela Câmara Municipal

(DANIEL,

1988). Segundo este autor, inúmeras mediações constituem o poder local
e, para compreendê-lo, é necessário desvendar a sua especificidade
conjugação das ações do governo, do aparelho administrativo

11

José Serra, Ministro do Planejamento,

entrevista concedida em 11.2.96.

-

a

e do legis-
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lativo -,

cingido pelos poderes econômico e social locais, referidos ao

mercado e à sociedade civil, em suas múltiplas manifestações

(DANIEL,

1991).
Uma das questões importantes

a ser considerada neste estudo é a

relativa ao tema da autonomia municipal. A inclusão do município na
organização político-administrativa

da Federação Brasileira,

pela Cons-

tituição Federal de 1988, fortaleceu a instituição municipal como esfera
de Poder. Como conseqüência do reconhecimento
auto-organização,

de sua capacidade de

o município é legitimado para ser o autor da sua pró-

pria Lei Orgânica, anteriormente

elaborada pela Assembléia Legislativa

Estadual.
No entanto, se há teóricos que concordam com políticos, no sentido
de que a Constituição de 1988 introduziu alterações significativas no que
concerne à autonomia do município, há quem considere que essas alterações apenas confirmaram tendências anteriormente
significando mudanças estruturais

configuradas, não

significativas. Um exemplo disto se-

ria a instituição do município como esfera de poder.
De fato, como ressalta NUNES (1991), em sua pesquisa sobre Governos locais em cidades de porte médio na América Latina, desde 1946
os prefeitos e membros da Câmara Municipal são eleitos por voto direto,
com exceção das capitais dos estados, áreas consideradas

de segurança

nacional e estâncias hidrominerais,

nas quais as eleições foram suspen-

sas durante

Isso significa que, provavelmente,

o regime autoritário.

mais de três quartos da população brasileira viveu, durante o regime militar, sob o governo de autoridades locais eleitas pelo voto direto.
Para Nunes, este fato se constitui num paradoxo que é a histórica
autonomia constitucional dos governos locais e sua constante subordinação aos níveis superiores de poder. Ainda segundo o autor, este paradoxo
poderia ser explicado pelos mecanismos de cooptação e clientelismo.
Seguindo nesta linha de argumentação,

a questão fundamental

não seria a autonomia, mas os mecanismos de subordinação. Como ilus-
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tração, NUNES (op. cit.), cita duas experiências de regimes democráticos
de nossa história: Primeira República (1889/1930) e Democracia Populista
(1945/1964), como exemplo dessa

mescla de autonomia e subordinação

dos municípios. Para o autor talvez a única explicação para esse fenômeno tenha sido dada por Nunes Leal: o compromisso entre o decadente
poder privado local e o poder público central fortalecido. O coronelismo,
como forma política do poder local no meio rural, surge num momento
específico da constituição da sociedade capitalista, início da industrialização, coincidindo com os esforços de construção do Estado. O coronelismo é caracterizado como um sistema de reciprocidade entre o coronel,
que detém o poder de arregimentar
nicipais e governadores

os votos de cabresto, e os chefes mu-

que dependem desses votos. Dessa forma, o

compromisso entre os coronéis e os governadores implica a afirmação do
poder privado não apenas no nível local, mas também no estadual.
Para DANIEL (1988), a eleição direta de prefeitos e vereadores
configura uma autonomia relativa, considerando que, no período autoritário, realmente houve um esvaziamento dos municípios brasileiros face
à centralização em torno da união dos recursos e decisões importantes.
Para este autor, ainda, o poder político local, no âmbito de sua autonomia relativa, exerce suas atribuições influenciado pelas relações estabelecidas com a sociedade, e com outras formas de poder nela existentes,
como o poder econômico e o poder social. Sendo o poder econômico representado pelas empresas ligadas ao setor de produção de obras e serviços
urbanos, como as empresas construtoras

de obras viárias, pavimentação,

saneamento, de transporte

coletivo, limpeza pública, empresas de enge-

nharia e de parcelamento

do solo. Em suma, o poder econômico local é

constituído pelos setores que contratam obras e serviços junto ao poder
local ou que dependem diretamente

das regulamentações levadas a efei-

to pelo poder político municipal. O poder social local se expressa de múltiplas formas, entre elas as elites locais, compostas por agentes sociais
de raízes heterogêneas, como profissionais liberais, membros do empre-
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sariado local, das classes médias assalariadas,

membros do poder eco-

nômico. DANIEL (1988), considera ainda, como outra modalidade do poder social, os movimentos sociais.

É no local, no município, na cidade que as pessoas vivem, trabalham, se locomovem, enfim, onde escrevem a sua história. O local é onde
as pessoas moram, e é onde as pessoas tentam dar substância

às cir-

cunstâncias de suas vidas (SPINK, 1993). Embora o local tenha recebido
uma atenção até então inédita por parte dos constituintes,

tanto os ur-

banistas, técnicos de um modo geral e planejadores não têm aprofundado
as questões relativas ao aspecto psicossocial presente na afirmação de
Spink. Existem textos, publicações e pesquisas que tocam o problema e aqui ressalto o trabalho de Ecléa Bosi, em sua tese de livre-docência12

,

que fala da memória dos velhos e suas lembranças de uma cidade que já
não existe, desfigurada e fragmentada que foi, com o passar dos anos.
Milton Santos13 chama a atenção para a psicoesfera

do urbano que, ao

lado da tecnoesfera

da ambiência

grandes

compõe os dados

cidades e [cuja] estrutura

constitutivos

das

condiciona a vida urbana. Para o au-

tor, a psicoesfera seria a psicologização da vida social, e a metrópole faria a mediação entre o mundo do trabalho (tecnoesfera)

e o mundo das

crenças.
As evidências dos planos têm demonstrado que seus autores, independentemente

de suas orientações ideológicas, têm ignorado esta

dimensão, ao mesmo tempo em que se constata um sistemático desinteresse, por parte da população, em torno desta questão. O plano do PT,
que será abordado mais adiante, não fugiu a essa regra.
Além desse aspecto não valorizado, do ponto de vista constitucional, com relação à consagração da autonomia municipal não há concordância entre juristas, pesquisadores e políticos. Para alguns, a constitu-

Memória e sociedade, lembranças de velhos. São Paulo: T.A. Queiroz, Editor, 1979.
A metrópole: modernização, involução e segmentação em Reestruturação urbana, tendências
safios. São Paulo: NobellIuperj, 1990.
12
13

e de-
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ição de 88 promoveu um avanço real em termos de autonomia dos municípios, para outros, apenas consagrou uma situação preexistente.
Apesar do impasse, vou trabalhar no marco político de uma constituição que, embora não tenha sido totalmente

regulamentada

e, por-

tanto, sem ter sido possível perceber os seus efeitos em sua plenitude,
promoveu alterações significativas em direção à inserção do poder local
como esfera de governo, com competências privativas, autônomas e capacidade financeira

e política que lhe garante

no cenário político nacional, e o transforma
experiências

comunitárias

que exercitam

um importante

espaço

no loeus privilegiado

a cidadania

de

e fortalecem

a

democracia.
Desta forma, nos modernos processos de transformação
ras político-administrativas

das esfe-

de governo, o Poder local emerge, da estru-

tura estatal, com vigor e revestido de fundamental importância.
Assim posto, este trabalho está inserido na vertente de estudos
que, para FISCHER (1993), partem da própria realidade, ou seja, de um
cenário onde as questões de poder revelam-se concretamente no cotidiano das cidades, e onde a discussão de planos diretores, por exemplo, tem
como pano de fundo a progressiva degradação urbana, a carência de serviços essenciais e uma certa desilusão com o poder de transformação dos
movimentos sociais, além do desgaste dos prefeitos por não responderem
às expectativas mínimas de qualidade de vida nas cidades.

É neste contexto de poder local, constituído na mesma matriz neopatrimonialista
res no Brasil

e cliente lista, que estruturou

as relações entre os pode-

-. e que hoje detém as condições necessárias de elaborar

políticas públicas locais -,

que a relação entre o Executivo e o Legisla-

tivo municipal adquire grande importância, tendo em vista que:
- não temos uma democracia consolidada;
- a transição pactuada faz com que coexistam padrões herdados do
período autoritário e mecanismos constitucionais característicos
das democracias políticas, mas ainda não implantados; e
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_necessitamos avançar no aperfeiçoamento das instituições representativas dos interesses sociais, o que O'DONNELL 14 denomina
construção institucional representativa.
Por isto, o Poder Local especialmente

Executivo e Câmara -,

é a instância

estratégica para esse fim, entre outras razões, pela pro-

ximidade que mantém com o cidadão.

14 REIS, Fábio Wanderley e O'DONNELL,
perspectivas. São Paulo: Vértice, 1988.

Guillermo, (Org.). A democracia no Brasil-

dilemas e
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CAPÍTULO 2
A POLÍTICA URBANA E O PLANO DIRETOR

A urbanização acelerada é um fenômeno social de caráter global,
decorrente do processo de industrialização

crescente, característico tan-

to das sociedades industriais, como dos países em via de desenvolvimento. No Brasil, dado o processo tardio de industrialização,

como conse-

qüência, tivemos um atraso no surgimento da preocupação com as questões urbanas, uma vez que há uma estreita relação entre o desenvolvimento econômico e o fenômeno da urbanização acelerada. Nossos problemas urbanos vêm de longa data, no entanto, atualmente eles são qualitativa e quantitativamente

diversos daqueles de décadas atrás. A me-

tropolização das cidades; suas funções cada vez mais complexas e estratégicas no cenário nacional; o surgimento de um patamar industrial, e os
serviços diversificados que foram implantados;

as novas necessidades

decorrentes da acentuada aglomeração espacial, na qual a circulação de
pessoas e mercadorias se intensificou enormemente, bem como o aumento do preço da terra urbana, fruto da concentração de renda e da especulação imobiliária, criaram pressões enormes nas grandes cidades.
Esta enorme concentração de pessoas nos centros urbanos, fruto
de um intenso processo de migração, gerou demandas para cujo atendimento as cidades não estavam preparadas, bem como impactos na qualidade de vida da sua população, provocando o surgimento de uma imensa
categoria de "cidadãos" marginalizados dos benefícios da urbanização.
O planejamento urbano no Brasil é uma disciplina e uma prática
política recente, uma vez que o processo de urbanização,

entre nós, é

igualmente recente. ROLNIK (1994), situa a institucionalização

do pla-

nejamento urbano nas administrações municipais a partir da década de
70, com a missão de promover o desenvolvimento equilibrado das cida-
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des. Alguns autores situam o início do planejamento urbano na década
de 60, com a criação do Banco Nacional de Habitação - BNH, em 1964,
que passa a ser o primeiro órgão público com o

poder de planejar

(CASTRO, 1985). Isso não quer dizer que a preocupação com o urbano
tenha surgido apenas naquela época, mas que até a década de 50 os planos urbanísticos tratavam apenas de obras e serviços públicos, sobretudo planos e projetos viários, sem uma preocupação com uma intervenção
deliberada e intencional de direcionar o desenvolvimento da cidade, de
acordo com padrões preestabelecidos. Os projetos e programas, até praticamente metade da década de 60, foram elaborados setorialmente,

de

acordo com prioridades estabelecidas pelas circunstâncias políticas. Foi
com os governos militares, a partir de 1964, quando a palavra de ordem
era "desenvolvimento integrado" que se incentivou a elaboração, pelos
municípios, de planos diretores, os PDDIs volvimento Integrado -

Plano Diretor de Desen-

financiados com verba federal do SERFHAU -

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. A partir desta possibilidade
de financiamento,

algumas prefeituras contrataram

empresas privadas

para a formulação dos planos (DE VILLA, 1995). Era a forma imposta
pelo Governo Federal, cada vez mais centralizador, de acesso aos recursos federais para investimento urbano. Apesar de se alterarem os paradigmas, no decorrer do tempo, o Estado aparece sempre como único responsável pelos projetos de transformação

territorial.

O surgimento do

Plano Diretor como instrumento de política urbana será tratado no decorrer deste capítulo e do capítulo 4.
Quanto ao marco constitucional, as opiniões são divergentes no
que se refere aos avanços e conquistas obtidos no capítulo da Política
Urbana da Constituição Federal. Para Rosa Moura, a introdução de um
capítulo específico para a Política Urbana, não significou um avanço,
como em geral tem sido apontado. Para a geógrafa da Coordenação da
Região Metropolitana de Curitiba - COMEC, se considerada a importância do quadro urbano brasileiro, tanto em termos quantitativos

-

vo-
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lumes de populações, renda e concentração de problemas -,
termos qualitativos

-

locus do desenvolvimento,

quanto em

da oferta de serviços

especializados e das maiores e mais diversas demandas

sociais -,

o que

se verifica é que o destaque aponta-se como muito aquém do necessário+
José Afonso da Silva2 vê na instituição da competência da União
para estabelecer normas gerais de direito urbanístico, o grande avanço:
...nas constituições anteriores não havia nada sobre direito urbanístico,
nada sobre planos urbanísticos,
não tinha nenhuma

nada sobre Plano Diretor (...), a União

base constitucional

para interferir nas questões de

política urbana, nem os estados (...), a Constituição teve o mérito de abrir
um capítulo específico para a política urbana e de definir as competências exclusivas e concorrentes entre estados e municípios.

Isso foi uma

inovação porque na realidade não havia nada.
SILVA considera, também, muito importante o estabelecimento de
uma política urbana voltada para o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade, bem como a previsão de um Plano Diretor como o principal instrumento

dessa política, e que expressará

a função social da

propriedade urbana. Assim será dada, à propriedade urbana, uma configuração com base no Plano Diretor, o que, na sua opinião, caracteriza
mais uma inovação e avanço. No entanto, foi no estabelecimento

das

sanções previstas para a não utilização adequada da área urbana, que
ocorreu a maior limitação, com a inclusão da palavra sucessivamente

no

parágrafo 4º do art. 182. Segundo o jurista que assessorou a elaboração
da Constituição, a proposta inicial era muito mais ampla, mas ele próprio se surpreendeu com o que foi incorporado, manifestando, inclusive,
preocupação com a possibilidade de algum retrocesso com a próxima revisão constitucional.

3

1 MOURA, Rosa. Desenvolvimento
urbano e regional na nova constituição brasileira. Espaço Urbano, v. 1 n° 2 - dez/1988. Curitiba: IPUc.
2 Entrevista concedida em 2.10.92.
3 Na época em que a entrevista foi concedida (out./92), articulava-se a Revisão Constitucional,
que
acabou não ocorrendo naquele momento. Atualmente, na minha opinião pessoal, parece não haver
condições políticas para tal retrocesso.
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o Plano

Diretor como instrumento de Política Urbana

Relembrando a definição de Plano Diretor, proposto no artigo 150
da Lei Orgânica do Município, já apresentado na Introdução deste trabalho como instrumento

global e estratégico da política de desenvolvimen-

to urbano, e de orientação de todos os agentes públicos e privados que
atuam na cidade, é importante

reter que o Plano Diretor é um instru-

mento de uma política pública, cuja competência de elaboração pertence
às atribuições legais do município, e que deverá ser aprovado pelo legislativo municipal, através de um projeto de lei.
Analisar o Plano Diretor como a expressão de uma política pública, significa, sobretudo, examinar como o Estado intervém no urbano,
bem como o lugar que o planejamento urbano ocupa nesse contexto, uma
vez que as políticas públicas são entendidas como um conjunto de sucessivas tomadas de decisão do Estado frente às questões problematizadàs pela sociedade, e que passam a fazer parte da agenda de governo.
Entre 1979 e 1989 foram elaborados e apresentados 6 planos diretores. Seis prefeitos sucederam-se

nesse período: Reinaldo de Barros

(1979-1982); Salim Curiati (1982-1983); Altino Lima (1983); Mario Covas
(1983-1985); Jânio Quadros (1986-1988); Luíza Erundina (1989-1992) e 8
secretários de Planejamento,

Cândido Malta Campos Filho (1976-1981);

Lauro Rios (1981-1982); Luis Antonio N. Junqueira (1982-1983); Cândido
Malta Campos Filho (março a maio 1983); Jorge Wilheim (1983-1985)4;
Marco Antonio Mastrobuono (1986-1987) -

embora ele fosse o secretá-

rio, quem redigiu o Plano Diretor foi o jornalista Odon Pereira -;

Jair

Carvalho Monteiro (1988) e Paul Singer (1989-1992).
Por esse quadro, é possível ter-se uma idéia do contexto em que foi
gestada a política urbana expressa através do Plano Diretor. É desnecessário salientar

o que a descontinuidade

4 COSTA, Luís C. Plano Diretor: um personagem
FAUIUSP. São Paulo: 1994, p. 106.

administrativa

acarreta em

a procura dos seus autores. Tese de doutorado.
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termos de prejuízo para o processo de elaboração e tomada de decisão de
uma política pública, especialmente para a que trata da problemática
urbana, que agrega interesses tão diversos e articula os diferentes setores da administração.
Uma rápida retrospectiva histórica dos planos diretores permite
observar o que cada um deles, no decorrer do tempo, privilegiou em termos de intervenção urbana. O prefeito Faria Lima, em 1968, contratou,
através

de licitação,

(estrangeiras

-

um consórcio formado

empresas

e nacionais) que elaborou o Plano Urbanístico Básico

PUB. Da equipe interdisciplinar

participaram

por quatro

montada para preparar

o projeto,

mais de cem profissionais. Constavam do plano diagnósti-

cos, prognósticos e projeções até o ano 1990, com propostas de intervenção. O PUB era abrangente, contemplando aspectos de desenvolvimento
sócio-econômico, populacional e urbano, habitação, administração
nanças do município, sistema viário, transporte
equipamentos

e fi-

coletivo, sistemas

de

e serviços públicos urbanos. DE VILLA (1995, p. 4) Se-

gundo a autora, o PUB evidenciou uma boa qualidade técnica dos estudos, assim como, coerência interna entre objetivos, metas, diretrizes

e

propostas específicas. No entanto, o PUB não obteve apoio das forças políticas da época, segundo a autora, entre outros motivos, por ter sido encomendado (sic) e elaborado fora da prefeitura, portanto, sem o empenho
dos técnicos e distante do contato com as forças econômicas e políticas
que têm interesses específicos no desenvolvimento da cidade. Além disso, dando início a uma prática que vai se repetir ao longo dos anos e dos
planos subseqüentes,

previa para a sua implementação uma ordem de

recursos financeiros que não se efetivou, além de ter sido entregue nos
últimos dias da gestão do prefeito Faria Lima, cujo sucessor, prefeito
Paulo Maluf, ignorou as propostas apresentadas no plano.
A lei do Plano Diretor de 1971- PDDI, do prefeito Figueiredo
Ferraz, configurou um marco na história urbana da cidade, por ter in-
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troduzido e consagrado o paradigma do zoneamento, um princípio profundamente enraizado, tanto para os urbanistas planejadores como para
os agentes privados, que têm interesses na produção da cidade. A Lei de
Zoneamento

complementou e consolidou dispositivos referentes a uso e

ocupação do solo, zonas de uso, índices máximos de aproveitamento

e

ocupação, classes de vias e áreas verdes, bem como padrões e metas de
atendimento

para equipamentos

e serviços públicos. Tentou-se, pela

primeira vez, articular o zoneamento com a rede viária, proposta pelo
PUB, no entanto, as vias expressas indicadas no plano não foram implantadas, fazendo com que as normas de uso e ocupação do solo se mantivessem dissociadas da rede viária básica. O PDDI foi fruto de uma revisão, complementação e integração dos planos anteriores, sobretudo do
PUB. Após alguns debates, entre técnicos e vereadores, o plano foi aprovado pela Câmara. A Lei do Zoneamento, que complementava o PDDI,
está em vigor até hoje, e concentra grandes interesses do setor imobiliário que insiste na sua manutenção, mas periodicamente pressiona os vereadores e o Executivo para alterar as restrições de uso e potencial de
construção

de determinados

locais que, por circunstâncias

da própria

dinâmica da cidade, passam a atrair o interesse do capital imobiliário.
Foi nessa época que se consolidou, em São Paulo, uma cultura favorável
à existência da norma urbanística,

e se constituiu, no âmbito do Execu-

tivo, um fórum de discussão continuada, representativo
em jogo, chamada inicialmente

dos interesses

Comissão de Zoneamento e, posterior-

mente, Comissão Normativa da Legislação Urbanística - CNLU (COSTA,
1994). No entanto, os interesses

são de tal ordem de grandeza, que o

próprio Legislativo estabeleceu normas legais e períodos
uma vez ao ano -,

-

na época,

para alteração do zoneamento. Ao mesmo tempo que

alegam defender a cidadania da especulação imobiliária, os vereadores
detém nas mãos, um poderoso instrumento de barganha e troca de favores com o setor imobiliário interessado
pendendo das características

nessa alteração. Também, de-

do Executivo, mais ou menos permeável
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aos interesses particularistas,
burocrático

5

a CNLU se configura um verdadeiro anel

dos interesses imobiliários.

Em 1974, na gestão do prefeito Miguel Colasuonno, foi elaborado, pelos técnicos da prefeitura, o documento São Paulo 1980, com
diretrizes setoriais

e por unidade territorial

de intervenção,

e nessa

mesma época foram implantados os chamados, Projeto CURA - Comunidades Urbanas de Recuperação Acelerada, em alguns locais da periferia
da cidade, concentrando moradias e equipamentos comunitários

como

creches, centros comunitários, rede de água, pavimentação, iluminação.
O programa foi bem aceito pelas comunidades e, pela primeira vez, foi
tentada uma integração entre os vários órgãos da prefeitura na oferta de
serviços e equipamentos. Também de forma pioneira, houve uma aproximação entre a equipe técnica e a comunidade, através da implantação
dos escritórios dos engenheiros no próprio canteiro de obras, para orientação e esclarecimento dos moradores atingidos pelo programa. Apesar
dos bons resultados, a experiência esgotou-se nela mesma e com a mudança de prefeito não houve interesse por sua continuidade.
Na gestão do prefeito Mário Covas, em 1983, foi criado o Plano Diretor do Município de São Paulo, 1985-2000, conhecido por São Paulo
2000. Na sua elaboração, que envolveu todas as secretarias municipais,
incluíram-se projetos regionais de intervenção urbana, como parte do
plano maior, que foram discutidos com as lideranças comunitárias
cais, além de um Conselho Técnico Intersecretarial,

lo-

para a finalização

das sugestões apresentadas pelos vários órgãos. O plano é hoje elogiado
pelo nível técnico; pelo aproveitamento de contribuições anteriores; pela
viabilidade das propostas; criatividade e pela abordagem de temas até
então insuficientemente

desenvolvidos, como meio ambiente, finanças

municipais, transportes

e vias, prevendo, em todos os seus aspectos,

prognósticos até o ano 2000. (COSTA, 1994, p. 137, DE VILLA, 1995, p.
CARDOSO, Fernando H. Autoritarismo
208.

5

e Democratização.

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p.
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7). Esse plano foi encaminhado à Câmara já no final da administração Covas e não foi submetido à votação.
O prefeito Jânio Quadros, quando assume a prefeitura

em 1986,

manda retirar da Câmara o Plano Diretor proposto pelo seu antecessor,
e apresenta, algum tempo depois, um novo plano que rompia com os conceitos desenvolvidos até então, e reafirmava os princípios de que competiria fundamentalmente

ao poder público dar sustentação

privado de produção imobiliária,

abdicando dos rigores da legislação de

uso do solo e explorando novas possibilidades
de ação compartida,

ao processo

de ação conjunta em torno

como o de renovação urbana (modalidade

ção urbana), ou o de operações interligadas.
aprovação desse instrumento

de opera-

(COSTA, op. cito p. 140).6 A

urbano, conhecido por Operações Interli-

gadas, estabeleceu um novo tipo de relação entre o setor público e os
empreendedores, segundo a qual, o direito de construir acima do coeficiente permitido era obtido em troca da construção correspondente de habitações de interesse social. Em sua essência, o plano de Jânio Quadros
foi um retorno à concepção de Plano Diretor como plano urbanístico, sem
vinculação aos programas de obras e serviços públicos. A lei, que define
objetivos e diretrizes gerais para a estrutura

urbana e para setores da

cidade, foi aprovada em julho de 1987, por decurso de prazo, remanescente do regime autoritário

que posteriormente

foi abolido pela Consti-

tuição Federal de 1988. Entre os técnicos a reação foi de desalento, pois,
ap6s uma década de reclamos por um Plano Legítimo, chegava-se à situação emblemática,

de ter-se aprovado legalmente um projeto imposto pelo

Executivo, sem que tivesse havido qualquer discussiio de mérito envolvendo os representantes

do povo presentes no legislativo. (COSTA 1994,

p. 142). Apesar dessas características,

e por contraditório que possa pa-

recer, o plano trouxe, na opinião deste autor e de urbanistas

da SEM-

PLA, algumas propostas inovadoras c~mo Operações Interligadas

6 Princípios defendidos pelo então Secretário Municipal de Planejamento,
trobuono.

para

Eng. Marco Antônio Mas-
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Favelas em Área de Risco e Concessão de Áreas Públicas para moradores de favelas."

o Plano Diretor da prefeita Luíza Erundina
Não se pode deixar de ressaltar

será abordado no capítulo 4.

que neste período de mais de 20

anos, o contexto político-econômico e social passou por grandes mudanças, como a transição democrática, períodos de crise econômica, prefeitos
nomeados e prefeitos eleitos. Os planos, de uma certa forma, refletem o
estágio de compreensão e de concepção da intervenção urbana pelo Estado naquele momento, da mesma forma que as injunções da conjuntura
política, mais ou menos democrática, refletem o maior ou menor grau de
autonomia dos policy. makers de então. Assim, tivemos um Plano Diretor
elaborado e aprovado no regime autoritário, como o PDDI de 1971 e, dezesseis anos depois, a lei do Plano Diretor de 1987, do prefeito eleito Jânio Quadros, aprovada por decurso de prazo. A maioria dos planos não
foi aprovada, como o PUB, São Paulo 2000 e, mais recentemente,

o plano

da prefeita Luíza Erundina. Nesse sentido, a avaliação da política urbana nessas administrações
plementada,
diretrizes

fica prejudicada pelo fato de não ter sido im-

reduzindo-se a análise ao exame dos pressupostos,

e instrumentos

porventura

metas,

propostos. Os planos que foram

aprovados na Câmara, não foram apresentados nem discutidos com a sociedade, e os que passaram por este processo, não foram sequer votados.
Dessa forma, a representação

e conflito de interesses

não ocorreu no

âmbito do parlamento, pois os seus respectivos projetos de lei não foram
discutidos - com exceção do encaminhado pela prefeita Luíza Erundina
-,

e nem votados pelo plenário da Câmara. Foi, portanto, um processo

truncado de elaboração de política pública. Em outras palavras, no planejamento urbano da cidade, o Plano Diretor é letra morta/'
Clementina de Ambrosis, arquiteta da Sempla, entrevista em 20.7.95.
Não sendo objeto deste trabalho, as vicissitudes da elaboração dos planos diretores, muitos aspectos
deixaram de ser abordados como, as divergências de concepções em função da filiação dos policy
makers a qual paradigma urbano, aos avanços e recuos da política, o estado das artes do planejamento
urbano naquele período ...etc. Um estudo aprofundado e especializado dos planos diretores na década
de 80 é encontrado em COSTA, (op. cit.).
7

8
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Partindo das categorias propostas por Vianna Monteiro" podemos
dizer que as várias tentativas de elaboração de uma política urbana não
passaram pela fase de autorização, isto é, não foram aprovadas, ou melhor,
não foram votadas pelo Legislativo, a quem compete a sua aprovação.
No entanto, a análise ainda que sucinta das suas características,
uma importante

recuperação

histórica

é

das preocupações daquele mo-

mento. Nesse retrospecto, é até possível constatar que, muitas das proclamadas novidades nos anos 90, foram propostas há uma década atrás.

Características dos Planos Diretores da Cidade de São Paulo
Os paradigmas
urbano, historicamente,

que influenciaram

a concepção de planejamento

identificam uma cultura política e urbana da

época. lO Segundo ROLNIK (1991), no início do século, quando se deu o
surto da urbanização no Brasil, os paradigmas que nortearam as intervenções urbanas de então eram fundamentados nos princípios de higiene
e beleza, formulados por médicos sanitaristas

e engenheiros. Prevalece,

neste período, tanto nas intervenções, como na legislação urbanística,
idéia

da

ordem

(novos espaços)

e disciplina

(moradia

a

e bairro

"higyênicos"), cada coisa em seu lugar, provocado pelo surgimento das
9 Jorge Vianna Monteiro em Fundamentos
da política pública. Rio de Janeiro: IpealInpes, 1982, estabelece as seguintes fases no processo decisório de política:
a - Identificação
Reconhecimento: capacidade de rastreio do meio externo e construção de bases de dados
estratégicos (BDE)
Diagnóstico: delimita e define o problema
b - Desenvolvimento
Busca: busca de soluções, que pode ser ativa ou passiva
Design: estabelecimento da política ou da solução
c - Seleção
Peneiramento: estabelecimento das alternativas
Avaliação-Escolha: reconhecimento formal, barganha política
Autorização: tramitação, legislativa
10 Na abordagem deste tema, estarei dialogando basicamente
com Raquel Rolnik que foi diretora de
Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento da cidade de São Paulo, na administração
Luíza Erundina e Luiz Carlos Costa, que através da sua tese de doutorado (Nota 4), elaborou um estudo detalhado sobre os planos diretores de São Paulo nos últimos quinze anos.
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classes perigosas. A higiene funcional
drões

que teve

constituiu um dos principais pa-

amplo domínio no pensamento

urbano

da época

(RIBEIRO & CARDOSO, s/d).
Com a industrialização

era necessário adaptar a cidade à indús-

tria nascente e suas conseqüências. O modelo de cidade passa a ter,
como paradigma, a segregação e a hierarquização do espaço. A legislação
urbana

e a referente

às edificações, desta época, dão origem ao que

Rolnik se refere em seus trabalhos como cidade legal, que vai se opor à
cidade clandestina.

Uma está de acordo com os padrões estabelecidos

pela legislação, a outra não se enquadra neles, tornando-se marginal e
ilegal. ROLNIK (op. cito p. 15) afirma que, em São Paulo, 70% da cidade
real está fora do modelo de zoneamento proposto pelo plano em vigor.
Este padrão corresponderia
vimentista

ao padrão do tecno-burocratismo

desenvol-

que se caracteriza por assumir o urbano como um problema

do desenvolvimento econômico, a ser objeto de um tratamento racionalizador e administrativo

(RIBEIRO & CARDOSO,op. cit.).

Um marco de grande importância na história do planejamento urbano em São Paulo, que não chegou a se caracterizar como um paradigma, mas exerceu uma grande influência no pensamento urbanista
época, foi o trabalho

da

desenvolvido pelo padre Joseph Lebret, que no

princípio dos anos 50 criou a Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais - SAGMACS. Com sua equipe,
o padre Lebret foi responsável por introduzir importantes mudanças nos
paradigmas

do planejamento urbano. Associando-se aos grupos de eco-

nomistas da CEPAL e BNDE, foi responsável, entre outras coisas, pela
introdução no planejamento urbano, da problemática do desenvolvimento econômico e social, e pela difusão da idéia da necessidade de controle
da iniciativa privada, subordinando-a ao planejamento urbano, com o intuito de controlar a especulação imobiliária. (OSELLO, 1983 passim).
Apesar de ter sido extinta pelo governo militar, a SAGMACS continuou
exercendo forte influência na burocracia pública do planejamento urba-
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no, através de um grupo de técnicos que foram trabalhar

em organismos

federais, por exemplo o SERFHAU, e os que ficaram em São Paulo e participaram da elaboração de outros planos, incorporando uma nova concepção de urbano, que propõe o controle do capital especulativo, rompendo com a idéia, até então vigente, de planejamento

como plano de

obras. H
Assim, os paradigmas urbanos não seriam mais considerados apenas saneamento, embelezamento, infra-estrutura
etc. No entanto, essas questões seriam articuladas

urbana, sistema viário
num conceito de pla-

nejamento integrado, Plano Diretor etc. reunindo equipes interdisciplinares que proporiam, inclusive, metas de alcance social.
ROLNIK (1991), vê nos planos diretores a permanência

da velha

ordem planificadora que dominou todas as concepções urbanas deste século, que corresponde a um modelo de cidade do futuro, a ser alcançada
com a execução do plano, ano após ano, até chegar ao produto final, o
modelo de cidade desejada. Para a autora, a idéia de Plano Diretor como
projeto acabado de cidade do futuro, pressupõe a idéia de um Estado forte e controlador que exclui a Sociedade Civil e faz crescer a burocracia.
Esse paradigma de planejamento urbano, na realidade, mascara a realidade concreta do Estado brasileiro que, não investindo, por incapacidade
financeira; nem regulando, por incapacidade administrativa;

invocando

a racionalidade, dissimula o papel que desempenha de fato nas cidades:
canalizar e direcionar para apropriação privada o investimento coletivo.
É aqui, exatamente, que Rolnik aponta a contradição
cepção clássica de planejamento
particular.

essencial da con-

urbano, em geral, e de Plano Diretor, em

(Op. cito p.17).

11 Este grupo que se constituiu com Lebret, posteriormente,
através da F AUIUSP integrou a ruc, assessorou movimentos sociais e mantém intensa participação nas atividades da Igreja Católica, fazendo
parte da Comissão de Justiça e Paz. Deste grupo fazem parte o arquiteto e professor Cândido Malta
Campos Filho, o também arquiteto e hoje vereador pelo PT, Chico Whitaker, arq. Celso Lamparelli,
entre outros.(entrevista com o prof. Cândido Malta Campos Filho em 26.12.95).

49

Essas considerações de Rolnik pressupõem uma concepção de Estado instrumental,

ou seja, aquele que age efetivamente como agente de

alguns interesses

externos e, de acordo com a teoria marxista, seriam os

da burguesia. Esta visão compõe os paradigmas das teorias centradas no
Estado, segundo as quais, os estados criam, organizam e regulam as sociedades. (PRZEWORSKI, 1995). Essa concepção também traz subjacente uma visão de Estado monolítico, coeso e ocupando o centro da sociedade. PRZEWORSKI (op. cito p. 86) e SCHMITTER (1986)12 contraargumentam, afirmando, o primeiro, que o Estado é um sistema complexo
sem um centro fixo de coesão, e o segundo, que o Estado capitalista contemporâneo constitui um complexo de órgãos governamentais, com fronteiras
mal definidas, que desempenham várias funções, pouco diferenciadas.
É importante

considerar essa visão crítica de planejamento

urba-

no de Rolnik, pois foi a partir dela que foram estabelecidos os princípios
que nortearam

a elaboração do Plano Diretor da administração

Luíza

Erundina, pelo qual Rolnik foi responsável, como diretora de planejamento.
Ao contrário de Rolnik, que vê os planos diretores como oriundos
de uma mesma matriz de "modelo ideal de cidade", reprodutora
gualdades

e submetidos

de desi-

a uma visão política elitista e conservadora,

COSTA (op. cit.) faz uma análise comparativa dos planos diretores produzidos pela Secretaria

Municipal do Planejamento

na década de 80,

apontando semelhanças

e diferenças, avanços e retrocessos, defeitos e

virtudes. Apesar de terem sido elaborados pelo corpo técnico da prefeitura, e considerando

que esses técnicos não tinham um pensamento

con-

sensual acerca do planejamento urbano, é possível perceber diferenças,
ainda que pequenas, mas que foram importantes,

sobretudo consideran-

do o contexto político pós-regime autoritário de quase 20 anos de duração.
Pelo breve histórico dos planos diretores, apresentado

na seção

anterior, pode-se perceber que, de uma maneira geral, eles foram elabo12 SCHMITTER,
Philippe C. Neo-Corporatism and The State, citado por Przeworski, Adam. Estado
e economia no capitalismo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995.
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rados sob a influência do paradigma do tecno-burocratiemo

desenvolvi-

mentista, sendo que o de 1985, da gestão do prefeito Mário Covas, já segue o padrão da reforma urbana modernizadora

e, apesar de não imple-

mentado, influenciou o debate e propiciou um avanço em termos da
acumulação do conhecimento sobre o planejamento da cidade." Deve-se,
para não se correr o risco de uma generalização despolitizadora,

consi-

derá-los no contexto político-econômico daquela década. COSTA (op. cit.),
por exemplo, ressalta o impacto da crise econômica e a democratização
do regime político com seus efeitos urbanos, como a emergência vigorosa
dos movimentos populares e a sua crescente influência sobre os Governos Locais. Nesta perspectiva, é fundamental levar em conta as características dos vários planos diretores e do seu movimento, que faz com que
não sejam iguais (entre si), para que, através das vicissitudes

da sua

aprovação ou rejeição, se possa extrair conclusões mais fundamentadas

e

que possam ser aplicadas no presente caso. Tal estratégia

está baseada

no conceito de elaboração de políticas como aprendizagem

social (policy

as sociallearning),

nas palavras de Peter Hall, citando Hugh Heclo: Po-

litics finds its sources not only in power but also in uncertainty
collectively wondering what to do... Governments
also puzzle. Policy-making
expressed through policy+"

men

not only "power" ... they

is a form of collective puzzlement

behalf .. Much political interaction has constituted

-

on society's

a process of learning

De acordo com o conceito convencional, a

aprendizagem ocorre quando os indivíduos incorporam novas informações, incluindo aquelas baseadas na sua experiência passada, e aplicam
essa nova informação nas suas ações subseqüentes.

Portanto,

pode-se

definir aprendizagem social como um esforço deliberado de ajustamento

13 RIBEIRO e CARDOSO (op. cit.), estabelecem dois padrões principais de planejamento
urbano no
Brasil: o da higiene funcional e tecno-burocratismo desenvolvimentista.
Os padrões de menor abrangência foram o do humanismo lebretiano e o da reforma urbana modernizadora. Um padrão de
emergência recente é o da reforma urbana redistributivista, que vai caracterizar o Plano Diretor da
prefeita Luíza Erundina.
14 HECLO, Hugh. Citado por HALL, Peter A. Policy paradigms,
social learning, and the state - the
case of econornic policymaking in Britain. Comparative Politics, April, 1993.
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dos objetivos ou técnicas da política, em função da experiência passada e
de novas informações.

Ocorre a aprendizagem

quando a política muda

como resultado de tal processo. (HALL, 1993, p. 288). Nesta perspectiva
apresentada

pelo autor, a política pública necessariamente

deve ser ana-

lisada a partir de uma perspectiva histórica, o que pode evidenciar, ou
não, a contribuição de outros fatores na elaboração dos vários planos diretores criados ao longo das últimas décadas.i''
No entanto, no início dos anos 90 e da administração
Luíza Erundina,

da prefeita

o Plano Diretor é encarado com críticas e resistências,

tanto por parte da corporação dos planejadores
e desiludidos com a reiteração

urbanistas,

desgastados

dos seguidos planos fracassados, quanto

da sociedade, cada vez mais descrente dos políticos que muito prometem
nas campanhas, mas que, quando eleitos, não resolvem os problemas dos
cidadãos.
Quanto ao Legislativo municipal, sempre foi manifestamente
Ld.::S11ldJ.::S

Wf'cIlS'""úe 1fl~.lleJannmxa\ccC~

~_,..hl,..~,..~

indi-

~,..~~

da para as questões específicas da

cidade, tendo sua preocupação vol

ar tradicionalmente

sua clientela eleitoral. O Plano DiI

'a especialistas,

foi considerado

até porque também

listante das preocupações da socie-

pelos políticos como uma questão

r

sempre foi uma política que estevi
dade de um modo geral.

lítica Urbana (1988)

Marco Constitucional

de 1988, declara competir à União

O art. 21, XX, da Constituiç:
diretrizes

da

j

menta urbano; e o art. 182, estabe-

instituir

para o desenvol

.o urbano, executada pelo Poder Pú-

lece que a política de desenvolvime

m um retrospecto histórico do planejamento urLLO, 1983; COSTA, 1994 entre outros. Para o
Diretor nos seus aspectos técnicos, utilizei a re-

15 São vários os autores que em suas pesquisas, f
bano em São Paulo, incluindo o Plano Diretor: O
objetivo deste trabalho que não é a análise do PIa
trospectiva de Bona de VilIa em obra citada.
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blico municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
Nestes dois textos da Constituição encontramos os fundamentos
das duas amplas perspectivas da política urbana:
1- planejamento interurbano: tem como objeto o desenvolvimento
adequado do sistema de cidades, em nível nacional ou macrorregional,
de competência federal, que há de consubstanciar uma política nacional
de desenvolvimento urbano, e
2 - planejamento intra-urbano: considera o desenvolvimento urbano, no âmbito do território municipal, como de competência local. Além
disso, insere a competência estadual para legislar, concorrentemente
com a União, sobre direito urbanístíco.l" o que abre aos Estados, no mínimo, a possibilidade de estabelecer normas de coordenação dos planos
urbanísticos no nível de suas regiões administrativas,

além de sua ex-

pressa competência para, mediante lei complementar, instituir
metropolitanas,

regiões

aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas

por

agrupamentos de municípios limítrofes, no sentido de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
Desta forma, no âmbito do desenvolvimento urbano e regional, introduz-se no planejamento o item dimensão espacial, para efeitos de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Planejar
passa a ser competência institucionalizada

das três esferas de governo,

instrumentalizada

que eleva recursos aos esta-

pela reforma tributária,

dos e municípios e pelos orçamentos públicos que substituem
mentos plurianuais

por planos plurianuais

os orça-

com objetivos, diretrizes

e

metas definidas.
Houve uma alteração significativa do conteúdo do direito de propriedade que, ainda que garantido, deverá atender a sua função social,

16

Art. 24, I, da Constituição Federal.
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devendo cumprir as exigências básicas de ordenação da cidade expressas
no Plano Diretor.17 Assim, o exercício do direito individual de propriedade não poderá contrariar o interesse coletivo.
A Constituição

Federal18

estabelece,

ainda, a obrigatoriedade,

para municípios com mais de 20.000 habitantes,
Diretor como instrumento
e que estará

da elaboração do Plano

básico da política de desenvolvimento urbano,

sujeito ao princípio da legalidade, pois depende de aprova-

ção legislativa. A exigência da Constituição de se fazer o Plano Diretor
nas cidades com 20 mil ou mais habitantes

foi, segundo Antonio Sérgio

Baptísta.l" baseado numa classificação da ONU que considera uma região
urbana como cidade se ela tiver acima de 20 mil habitantes.
Vê-se que a finalidade do planejamento
namento do território
parcelamento

local é o adequado orde-

municipal, com o objetivo de disciplinar o uso, o

e a ocupação do solo urbano. A propriedade urbana fica,

pela Constituição

Federal,

submetida

ao processo urbanístico.ê'' Dessa

forma, o Plano Diretor deverá expressar a função social da propriedade,
exigindo que a terra para finalidade urbana seja usada para as atividades de interesse

urbano, prioritariamente:

habitação, trabalho, circula-

ção e lazer, atendidas as necessidades de proteção ao meio ambiente, aos
recursos naturais,

ao patrimônio histórico-cultural,

co e outros bens considerados relevantes.r"

urbanístico, turísti-

Assim, o Plano Diretor não

deve definir a função social da propriedade, mas expressá-la, além de definir os critérios de utilização do solo urbano.22,

Art. 5°, XXII e XXIII, e art. 182, parágafo 2°.
Artigo 182,
19 BAPTISTA, Antonio S. Plano Diretor do Município. Revista Cepam, ano I n ° 2, São Paulo,
20 Art. 182, parágrafo 1°,
21 Lei Orgânica, art. 148.
22 Decorrente do art. 182, parágrafo 4°, quando faculta ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo
urbano não edíficado, sub-utilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento,
sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edíficação compulsórios, impostos sobre a propriedade
predial e territorial urbana progressivo no tempo, ou desapropriação com pagamento mediante títulos
da divida pública.
17

18
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Outra importante conquista no sentido da democratização do processo de planejamento, e que pode alterar significativamente

o sistemá-

tico descarte e engavetamento, por parte, quer do Executivo, quer do Legislativo, de planos tecnicamente corretos, mas nunca implantados, foi a
instituição,

como princípio constitucional,

processo de planejamento,

da participação

popular no

através de associações representativas

e da

iniciativa da população em projetos de lei de interesse do município.Y

Plano Diretor na Constituição Estadual
Com base na competência concorrente atribuída aos estados para
legislar sobre direito urbanístico, a Constituição do Estado de São Paulo
institui um capítulo com algumas referências ao Plano Diretor, que deverá abranger todo o território municipal.i"
obrigatoriamente,

bem como ser elaborado,

por todos os municípios. Esta exigência está sendo

considerada inconstitucional,

na medida em que a Constituição Federal

o tornou obrigatório somente para as comunidades com mais de 20.000
habitantes, em que pese a discordância de alguns juristas com a imposição desse limite, como Washington Peluso Albino de Souza, citado por
BASTOS, Celso. (1988, p. 211).
O Estado também

avançou, consideravelmente,

nos princípios

fundamentais que norteiam o desenvolvimento urbano e regional como a
função social da cidade e o bem-estar de seus habitantes;

a participação

popular no planejamento; a preservação ambiental; a criação de áreas
especiais de interesse histórico, turístico, ambiental etc.25

23
24
25

Art. 29, X e XI.
Art. 181, parág. 1°.
Art. 180.
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Plano Diretor na Constituição Municipal

A Lei Orgânica estabelece, como base de administração
cípio, um processo de planejamento permanente,
cipativo, como instrumento

de democratização

descentralizado

do Munie parti-

da gestão da cidade, de es-

truturação da ação do Executivo e orientação da ação de particulares.
artigo 144 estabelece, como instrumento
os planos plurianuais

O

desse processo, o Plano Diretor,

e os planos setoriais, regionais, locais e específi-

cos. Os demais artigos são referentes aos objetivos da política urbana do
Município, normas específicas para a elaboração do Plano Diretor, garantias do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, a realização da função social da propriedade e do bem-estar de seus habitantes. Estes objetivos têm a finalidade de assegurar: o uso socialmente justo e ecologicamente

equilibrado

do território, o acesso de todos os cida-

dãos às condições adequadas de moradia, transporte público, saneamento básico, infra-estrutura
e às oportunidades

viária, saúde, educação, cultura, esporte e lazer,

econômicas existentes no município; a segurança e a

proteção do patrimônio paisagístico,

arquitetônico, cultural e histórico; a

preservação, a proteção, a recuperação do meio ambiente; a qualidade estética e referencial da paisagem natural e agregada pela ação humana/"
O Plano Diretor é definido27 como o instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento urbano, e de todos os agentes públicos e privados que atuam na cidade, devendo observar, na sua elaboração, o seguinte: abranger a totalidade do território do Município; definir
as diretrizes para o uso do solo; para o sistema de circulação; estar condicionado às potencialidades do meio físico e ao interesse social, cultural
e ambiental; prever tratamento

urbanístico para vias e áreas contíguas à

rede estrutural

com o objetivo de garantir a segurança

de transportes,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. São Paulo: crise e mudança. São Paulo: Brasiliense, 28 ed. s/d, p.193.
27 No artigo 150.

26
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dos cidadãos e do patrimônio ambiental, paisagístico e arquitetônico

da

cidade. (art. 174).
O capítulo referente
alguns instrumentos

à política urbana, mesmo limitado,

oferece

básicos à gestão urbana, reforçando a autonomia do

município na promoção de seu espaço urbano. Partindo da análise do artigo 182, evidencia-se que a nova Carta amplia concorrentemente

o cam-

po legislativo no tocante ao direito urbanístico. Ao município reservou-se
a competência legislativa sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso 1), bem como de suplementar

a legislação federal e estadual

no que

couber (inciso Il). Segundo Adilson Dallari,28 vale lembrar que essa legislação federal ou estadual será sempre no sentido do estabelecimento
de normas gerais (parág. 1º, art. 24).
O planejamento urbanístico local encontra seu fundamento no art.
30, VIII, da Constituição Federal. Aí se reconhece a competência do Município para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento

e controle do uso, do parcelamento

e da ocupa-

ção do solo urbano. De acordo com José Afonso da Silva,29 isso não é
competência

suplementar,

comporta interferência

é competência própria,

exclusiva,

que não

nem da União, nem do Estado.

Plano Diretor e a Lei Federal de Desenvolvimento Urbano
O Plano Diretor deve obedecer às diretrizes gerais fixadas em lei
federal ou, na falta desta, em lei estadual. Esta Lei Federal se refere aos
planos nacionais e regionais de ordenação do território

e de desenvolvi-

mento econômico e social, e às diretrizes para o desenvolvimento

urba-

28 DALLARI, A. Adilson. Autonomia Municipal na Constituição Federal de 1988. Cadernos de Direito Municipal. RDP-97.
29 SILVA, José A. da. Inovações municipais na constituição de 1988. Revista de Direito Público, julho/91. São Paulo.
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no, inclusive habitação, saneamento básico e transportes

urbanos, que

devem ser elaborados pela União (art. 29, IX).
Esta lei, que institui a política nacional de desenvolvimento urbano, sem entrar nas questões específicas do Plano Diretor, pode disciplinar o novo regime da propriedade urbana, o direito de construir e os demais institutos

urbanísticos

como direito

de superfície,

preempção

(cláusula contratual que estabelece precedência na compra), solo criado,
requisição urbanística etc. Pode também ser matéria desta lei a regulamentação do artigo 182, parágrafo 4!!,que dispõe sobre as sanções ao
proprietário do solo não edificado, subutilizado ou não utilizado que não
cumprir as exigências do Plano Diretor.
Tramitam atualmente

no Congresso Nacional inúmeros projetos

de lei de desenvolvimento urbano e um deles em especial, o de n!!5.788
de 1990, denominado ESTATUTO DA CIDADE, estabelece as diretrizes
da política de desenvolvimento urbano de que trata o art.182 da Constituição Federal e deverá englobar outros que tratam de assuntos assemelhados.
Prosseguindo na análise do objeto deste estudo, neste capítulo é
importante ressaltar

que o Plano Diretor é um instrumento

de política

urbana e que, no processo da sua elaboração e aprovação, há a ocorrência de uma mecânica decisória que lhe é própria. Nessa perspectiva, alguns autores apresentam sistemas de classificação das políticas que levam em conta os seus objetos de decisão. Assim, pode-se considerar, de
acordo com a classificação de Theodore Lowi, a política urbana, em geral, e o Plano Diretor, em particular, como uma política constitucional
de regras constitucionais,

ou

ou seja, políticas públicas que estabelecem re-

gras sob as quais outras políticas são selecionadas.i"

Poderia também

ser considerada como de âmbito de uma arena regulatória,

31

ou ainda

30 LOWI, Theodore. Distribution,
regulation, redistribution: the fuctions of govemment. Citado por
MONTEIRO, Jorge V. Fundamentos da política pública. Rio de Janeiro: IPEAlINPES, 1982, p. 21.
31 Maria do Carmo Campello de Souza (1990, p. 54), citando Lowi, utiliza a sua classificação como
tipos de arenas decisórias ao contrário de Jorge Vianna Monteiro que citando o mesmo autor, utiliza
no entanto, a categoria políticas.
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como política regulativa ou de regulação, de acordo com a tipologia de
Almond-Powell.V que tem o sentido de controle, no caso, sobre os agentes que constróem a cidade, e os indivíduos, de um modo geral.
Assim, é importante reter que, como política regulatória,

o Plano

Diretor envolve discriminação no atendimento de demandas, ou seja, há
beneficiados e prejudicados com a sua implantação, pois na arena regulatória nem todos os interesses em jogo serão atendidos. Esta característica da política traz enormes dificuldades no processo da sua aprovação,
pois além de dificultar uma associação clara para a opinião pública, entre os partidos políticos e os interesses
presentam

que os seus parlamentares

re-

e defendem, não há interesse por parte dos parlamentares

em criar indisposição com aqueles setores da sociedade que futuramente
poderão vir a ser (se já não o são), importantes

aliados e colaboradores

em futuras campanhas eleitorais. É fato que a lógica que preside o comportamento

da maioria dos parlamentares

é ditada pela possibilidade,

sempre presente, de ganhar ou perder votos, sobretudo se a decisão que
implique algum desgaste deva ser tomada num período próximo das
eleições. Este tema voltará a ser tratado no capítulo 6.

ALMOND, G. e POWELL, G. Comparative politics: a developrnental approach. Citado por MONTEIRO, Jorge V. (op. cito p. 24).
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CAPÍTULO 3

o CARÁTER

DO PARTIDO GOVERNISTA

Relembrando a questão central deste trabalho
cutivo-Legislativo,

buscando

identificar

os fatores

aprovação do projeto de lei do Plano Diretor -,
levantadas

-

as relações Exe-

que impediram

a

e que uma das hipóteses

aponta para o caráter do partido governista, neste capítulo

serão abordadas

algumas questões relativas

à origem, características,

princípios e contradições do Partido dos Trabalhadores.

Há evidências

de que a matriz, da qual o PT é originário, contribuiu para a configuração de uma relação entre o Executivo e o Legislativo, que dificultou a obtenção do apoio necessário para a aprovação de importantes

projetos de

lei, entre eles o do Plano Diretor. Para entender esta relação é necessário, entretanto,

considerar

as circunstâncias

constitutivos que determinaram
A caracterização

históricas,

a institucionalização

e os fatores

do PT.

dos partidos políticos no Brasil, desde as mais li-

geiras, publicadas na imprensa,

às mais acadêmicas, ressaltam

a sua

fragilidade organizacional, o seu aspecto inorgânico, clientelista,

eleito-

reiro e indisciplinado, com pouca vocação para a representação.'

Alguns

autores apontam, como causa, a descontinuidade

do sistema partidário

que, por sua vez, foi o resultado inevitável das mudanças de regime que
ocorreram no Brasil (SOUZA, 1992, p. 157), ou à própria origem histórica da sua formação patrimonialista,
presidencialista

a estrutura

federativa

que não favorecem o desenvolvimento

e o regime

de partidos ideo-

lógicos (LAMOUNIER, op. cit.), ou ainda a herança varguista do Estado
centralizado, em que os partidos eram mantidos relativamente

isolados

das decisões referentes às políticas públicas (SOUZA, 1990).

1 Sadek, na apresentação
do livro de AZEVEDO, Clóvis. A estrela partida ao meio. São Paulo: Entrelinhas, 1995 e LAMOUNIER, Bolívar. Partidos e Utopias. São Paulo: Loyola, 1989.
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o

PT, por uma série de fatores, é considerado um partido que

rompeu com estas características ou, se não rompeu totalmente, ao menos se esforça por adotar um outro tipo de prática partidária e política.
No entanto, a origem do PT, a sua matriz genética, imprimiu, na agremiação, as características

típicas de partido movimento, que se tornou uma

das suas distinções e, ao mesmo tempo, pode-se dizer, constituiu a novidade que alterou, desde o seu surgimento, o quadro político-partidário
brasileiro. Foi igualmente a responsável pelas vicissitudes que acompanharam os petistas que assumiram cargos executivos nas grandes cidades. É neste momento que o PT passa a ter maior visibilidade, sobretudo
depois de assumir a prefeitura de importantes cidades brasileiras e ter,
em 1989, alcançado o segundo turno das eleições presidenciais, perdendo por apenas 6%2 de votos para o candidato eleito. Esta visibilidade expõe as contradições e ambigüidades do partido, cujos princípios foram
confrontados no exercício da prática governativa. Neste momento, o caráter do partido governista sofre o impacto de ter que mostrar a viabilidade e a eficácia das suas principais teses e, mais do que isso, ser apoiado pela maioria da população.
É um fato notável a quantidade de estudos, publicações, artigos e
teses sobre o Partido dos Trabalhadores. Esses trabalhos abordam, desde a sua história, características, princípios até as mais diversas experiências de governo, sobretudo o de Luíza Erundina em São Paulo. Este
fato, por si só, garante o especial interesse que cerca a experiência petista de governo, não apenas no âmbito do próprio partido, que tem se mostrado pródigo na produção de material de conteúdo teórico, com a finalidade de doutrinação e reflexão dos seus militantes, como no âmbito acadêmico, cujos autores, militantes ou simpatizantes,

têm se dedicado a

explorar e ampliar o debate em torno dessas experiências. Nesse sentido, o estudo de AZEVEDO (1995), dirige suas reflexões para uma pesqui-

2

Collor, 53% e Lula 47%. KECK, 1991, P. 269.
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sa nos documentos partidários

que embasam e fundamentam

a prática

petista desde a sua fundação. Esta análise revela as contradições e ambigüidades constitutivas

do partido e foram especialmente

importantes

para a compreensão de algumas questões referentes à relação ExecutivoLegislativo abordadas neste trabalho.
Neste capítulo, faz-se referência aos aspectos formadores do caráter do partido; em que medida esse caráter influenciou a ação de governo
e a relação com o Legislativo; e como a postura do Executivo foi se alterando, com o passar do tempo, face aos atores envolvidos, como os vereadores, empresários, o próprio PT e a sociedade de um modo geral. Na seqüência, é apresentada

a visão petista de planejamento urbano que in-

forma o Plano Diretor da administração Luíza Erundina, e que, por suas
peculiaridades, também pode ter contribuído para dificultar a sua negociação na Câmara Munici pal.

A constituição do PT
Dentre os inúmeros estudos sobre o PT, já referidos, as principais
fontes para o exame da constituição e características

do partido, aborda-

dos neste capítulo, foram KECK (1991), COUTO (1993 e 1995) e AZEVEDO (1995). Na presente análise, esta reconstituição tem apenas o intuito de estabelecer as articulações necessárias para entender a ação governativa-partidária

desenvolvida durante

o período recortado

1992), como o resultado de um longo processo de estruturação,

(1989-

represen-

tação e identificação do partido como esfera institucional representativa
dos interesses de uma parte da sociedade.
Nesta perspectiva, dois fatores são fundamentais na constituição do PT:
1) o contexto político da transição do regime autoritário; e
2) os vínculos de origem com o movimento operário.
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o partido

surge no processo de aglutinação de atores que se mobi-

lizaram na luta contra o regime autoritário, e na amplificação e difusão
do debate democrático. Desde o início, o partido se defronta com os dilemas postos por uma transição negociada, isto é, a formação (ou não) de
um partido dentro dos limites impostos pelo próprio regime militar.
Deste período, é importante reter que o partido surge no contexto de um
movimento que se caracterizou por, além de lutar pelo fim da ditadura,
almejar novas formas de organização social e política, além do reconhecimento de novos atores que emergiam das formas renovadas de representação das lutas sociais, como os movimentos populares, sindicatos,
comunidades de base de caráter religioso etc.
Quanto ao segundo aspecto, o processo de constituição do PT teve,
como elemento catalisador, a onda generalizada de protesto operário que
surge no setor industrial

automobilístico da região do ABC, no final da

década de 70. Deste embate, vai surgir a sua principal e mais carismática liderança, o metalúrgico, Luíz Inácio da Silva, o Lula, que se tornará
o primeiro presidente do partido. Não foi somente o movimento operário
e sindical que participou ativamente da criação do partido. A esquerda
organizada, a Igreja Católica, intelectuais, políticos e ativistas de movimentos sociais compõem, o conjunto constitutivo do partido, e configuraram as vertentes: sindicalistas, cristãos e esquerda. Os sindicalistas que
aderiram ao PT reivindicavam, sobretudo, mudanças constitucionais que
permitissem
partidárias

avanços sindicais significativos, uma vez que as condições
de então, assim como a luta sindical, apresentavam sinais de

esgotamento. Assim, quem compartilhava da aspiração por um novo partido, eram os sindicalistas
como sindicalistas

provenientes de vários subgrupos, referidos

combativos, em contraposição ao considerado sindica-

lismo pelego. 3

3 Referências de OLIVEIRA,
Isabel R. Trabalho e política: as origens do Partido dos trabalhadores.
Petrópolis: Vozes, 1987, citada por AZEVEDO (op. cito p.68).
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Quanto à participação da Igreja Católica na constituição do PT,
afirmação nem sempre aceita por alguns autores," ela se deu através dos
representantes

da Teologia da Libertação, surgida após o Concílio Vati-

cano 11, em 1965, e a Conferência Episcopal de Medellin, em 1968. Basicamente, a Teologia da Libertação propunha a opção preferencial pelos
pobres, o que, na prática, significou o envolvimento explícito nas questões

políticas

e sociais

no

sentido

dos oprimidos

e

dominados

(AZEVEDO, op. cit., p.70). Na década de 70, e até a metade da década de
80, os movimentos populares eram fortemente influenciados pela Igreja
através das Comunidades Eclesiais de Base - CEBs.e Comissões de Direitos Humanos. Militantes e parlamentares

do PT, padres, militantes

religiosos das diversas pastorais da Igreja, formavam, na periferia da cidade, um grupo atuante

de caráter reivindicativo e contestador,

prática política adotava o confronto com as autoridades
mais do que a tentativa

cuja

constituídas,

de negociação que, na época, era considerada

aceitação e conformação ao status quo. Assim: o caráter classista do PT,
correspondendo à categoria opressor-oprimido da Teologia da Libertação; a proposta de criação de um partido de baixo para cima, semelhante
à formação das CEBs; e a rejeição ao padrão tradicional, tanto dos partidos clandestinos de esquerda, quanto do MDB, a outra alternativa
gressista de então, foram fatores determinantes

pro-

para a opção dos cris-

tãos pelo PT (AZEVEDO,op. cito p. 72).
Quanto à última vertente constitutiva do PT, os partidos clandestinos de esquerda que participaram da sua constituição, foram vários e
de diversas tendências. No início havia certa ambivalência, uma vez que
o objetivo de alguns grupos era o de, realmente, constituir um partido
novo. Para outros, entretanto,
ormente de dupla militância,

a proposta era o que se chamou posteriou seja, o PT seria, para eles, o partido tá-

COUTO, por exemplo, afirma que a participação da Igreja se deu através de ativistas cristãos e não
da Igreja como instituição (COUTO, 1993, p.12). No entanto essa distinção, na prática fica pouco nítida.

4
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tico, apenas o arcabouço legal para a continuidade da mesma prática política do seu partido de origem, o que acarretou
agremiação. Posteriormente,

sérios problemas à

sobretudo quando o partido assumiu fun-

ções executivas de governo, a dupla militância se constituiu num agravante na relação entre o Executivo e o Legislativo municipal, a ponto de
colocar em risco a imagem e autoridade do Executivo, o que levou a direção do PT a expulsar do partido o grupo trotskista
posteriormente,
apresentam

a Convergência

Socialista.

Causa Operária

e,

Os autores consultados não

um mapeamento completo desses grupos que participaram

da constituição do partido, quer pela dificuldade (COUTO, 1995, p. 67),
quer por considerar menos importante

identificar a influência de uma

determinada organização, do que ressaltar que, no final da década de 70,
essas organizações ganharam maior visibilidade, e o discurso de esquerda sobre o socialismo e as relações de classe tornou-se público. (KECK,
op. cito p. 98). Afirma-se que, com exceção do PCB, PC do B e MR-8, todas
as outras organizações de esquerda ingressaram

no PT, nem todas, no

entanto, desde a fundação do partido. As que participaram
constituição foram os agrupamentos trotskistas

desde a sua

Convergência Socialista

e Democracia Socialista. As demais, como o Partido Revolucionário Comunista - PRC; Liberdade e Luta - Libelu; Movimento de Emancipação
do Proletariado

- MEP; Fração Operária - FO; Partido Comunista Brasi-

leiro Revolucionário

- PCBR e a Ação Popular Marxista-Leninista

-

APML, foram se incorporando nos primeiros anos da década de 80, à
medida em que venciam a desconfiança nutrida por Lula, em decorrência do seu papel na greve de 19795 (COUTO, op. cit., p. 67).
Neste breve retrospecto da constituição do PT, não foram considerados as articulações e superposições das tendências, como, por exemplo,
sindicalistas

que são membros de organizações de esquerda, ou militan-

5 Nessa ocasião, Lula e outros sindicalistas
convenceram os metalúrgicos a encerrar o movimento,
aceitando uma proposta dos patrões que não contemplava a maior parte das pretensões inicialmente
postas pelo movimento. (COUTO, op. cit., p. 67.)
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tes de comunidades de base que atuam nas organizações ou os grupos
mutuamente excludentes, como os sindicalistas autênticos e os radicais.
Esta é uma limitação do próprio esquema que não contempla as intersecções e superposições das categorias. Além disso, essas categorias, na
prática, não expressam um posicionamento político determinado

por

uma dada ideologia. O que ocorre é a manifestação do embate entre
perspectivas reformista ou democrática e revolucionária ou radical, e estas perspectivas podem perpassar as várias tendências (AZEVEDO, op.
cit., passim). Nesse sentido são várias as clivagens que podem ser feitas,
e para cada uma delas a configuração se altera em função de inúmeras
combinações entre os vários elementos considerados.
Para o presente trabalho, não é relevante detalhar as vicissitudes
da formação do PT. O importante deste retrospecto é reter que, essa diversidade de organizações, que participou da constituição do partido,
com princípios ideológicos diversos, diferentes concepções de prática política e visões conflitantes quanto ao relacionamento com as instituições
públicas governamentais e com políticos parlamentares,

necessariamen-

te contribuiu para configurar as ambigüidades e contradições como características

constitutivas do partido. Essas contradições e ambigüida-

des estão expressas nos seus documentos oficiais e, conseqüentemente,
acabam por rebater em sua prática política.

Características do PT
Foram inúmeras,

portanto as influências

que concorreram

constituição do PT. O partido surge com características

na

identificáveis,

herdadas de cada um dos seus formadores. Assim, a participação

é um

princípio fundamental do partido, e uma prática utilizada com finalidades específicas, tanto pelos sindicalistas, como pelos militantes

das co-
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munidades eclesiais de base, cujo modelo de funcionamento, através de
núcleos, foi adotado pelo PT. Para os movimentos sociais e organizações
de esquerda, a participação é o instrumento de reivindicação e conquista
e, no partido, ela é assumida como um princípio organizativo. Os mecanismos de participação são defendidos pelo partido como instrumento de
governo, e os conselhos, propostos como o loeus da participação do exercício da democracia direta, foram motivo de divergências entre os que
defendiam o caráter consultivo desses conselhos, como Plínio de Arruda
Sampaio, e os que reivindicavam que eles fossem deliberativos, como Luíza
Erundina. Essa divergência vai posteriormente

influenciar a escolha do

candidato do partido para a eleição municipal de 88, que será tratada
ainda neste capítulo.
O partieipaeionismo

traz como conseqüência uma outra caracterís-

tica do PT que é o antiestatismo e o extra-estatismo", ou seja, para o
partido, o caminho da verdadeira democracia estaria no âmbito da sociedade civil e das formas participativas,
presentativas

uma vez que as instituições re-

do Estado, por serem insuficientes, deveriam ser substitu-

ídas por mecanismos de democracia direta não estatais, mas encarregados de exercer o governo. O participacionismo

e o anti estatismo conju-

gados acabam gerando, no âmbito do partido, uma concepção de representação de interesses

que desqualifica o parlamento como o seu loeus

privilegiado. (COUTO, op. eit., passim). A esquerda, de um modo geral,
sempre considerou as instituições

representativas

comprometidas com

os interesses da burguesia. Em acréscimo, os parlamentares
um peso preponderante

não tiveram

na constituição do partido. Ao contrário, tiveram

papel secundário, se comparado às outras lideranças, tanto do movimento sindical, como dos movimentos sociais e da esquerda organizada.
Uma das características

que talvez seja mais marcante no caráter

do PT, é o que Keck denomina de caráter de movimento do partido, que
6 As categorias participacionismo,
TO (op. cit.).

extra-estatismo

e anti estatismo são categorias propostas por COU-
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se contrapõe ao caráter de instituição, e que para Couto constitui o partido movimentista,

em oposição ao partido governante.

°

PT cresceu em-

basado em uma proposta ética, mais do que ideológica, utilizando linguagens diferentes que expressavam diferentes concepções de classe, cidadania e autonomia, o que resulta numa imagem difusa daquilo que
deseja representar.

Nesse sentido, o partido é, ao mesmo tempo, catali-

sador e participante,

porém ainda não representa,

ele pretende representar,

uma vez que, o que

ainda está em formação. É uma lógica de mo-

vimento. A ambigüidade do discurso político do PT, e as contradições do
seu duplo caráter de movimento e instituição, refletem as contradições
do mundo político em que o partido surgiu (KECK, op. cit., p. 278-280).
Há uma distinção básica entre movimento e partido, em termos
das funções desempenhadas por ambos no sistema político, proposta por
Couto: ao movimento cabe o papel de articulação de interesses, ao partido, o de agregação de interesses. Assim, ao movimento cabe encaminhar
as demandas específicas ao sistema político, visando ao seu atendimento, ao partido cabe processar e integrar essas demandas em um programa de ação governamental.

A função articuladora

pressão, a função agregadora é característica
quanto integrante
ção governante

é típica do grupo de

do partido político, en-

do sistema de governo e, nesse sentido, uma institui-

(COUTO, op. cit., p. 87).7 Nesta perspectiva, a atuação

política do PT esteve sempre pautada pela lógica de partido movimentista, articulando reivindicações dos setores que o partido almeja representar, sem revelar nenhuma preocupação com a formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado. Uma outra característica

apontada

por Couto, importante para a compreensão da ação do PT, é a lógica revolucionária, principal característica

das organizações de esquerda, que

nega tanto a função agregadora do partido governante, quanto a negociação

7

Os destaques são do autor.
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com quem não represente
Adeptos do antiestatismo,

a classe, cujos interesses

o partido defende.

o outro é sempre um inimigo.

Essas características,

embora constitutivas

do PT, não permane-

cem fixas e imutáveis com o decorrer do tempo. Ao contrário, se rearticuIam em função de contextos políticos específicos, configurando as tendências que disputam o poder na organização, demarcando fronteiras,
criando formas infrapartidárias

de organização política que alteram a

conformação dos vínculos de lealdade, que vão repercutir não apenas nos
embates entre os petistas, mas no interior do aparato governamental
quando o PT assume cargos executivos de governo, e se confronta com a
governabilidade. Foram inúmeras as situações que se tornaram emblemáticas das disputas entre os petistas que, num governo do PT, assumem funções no interior dos órgãos burocráticos governamentais

e os

que permanecem no partido." Os casos mais conhecidos foram os que envolveram os prefeitos Gílson Menezes, em Diadema; Maria Luíza Fontenelle, em Fortaleza; Jacó Bittar, em Campinas; Maurício Soares, em São
Bernardo e Luíza Erundina, em São Paulo. Em que pese as diferenças
conjunturais

e a natureza da crise em cada caso, em todos eles os pro-

blemas se vêm agravados pela falta de clareza na concepção de poder,
partido, movimentos sociais e seus respectivos papéis e limites. Com exceção de Luíza Erundina, cuja crise com o partido foi superada, os demais abandonaram ou foram expulsos do PT.
Na busca da intelegibilidade

de situações recorrentes, que a des-

peito das intenções democráticas declaradas, impõe limites à tentativa
do partido em alcançar e implantar o seu projeto político, AZEVEDO (op.
cit.),

além de caracterizar as forças políticas presentes na constituição do

PT, encontra, na análise do discurso dos documentos que estruturam
PT enquanto instituição partidária,

o

os nexos constitutivos das suas con-

tradições e ambigüidades. As limitações essenciais do partido estão na
8 Significativo neste caso é o título de um capítulo do livro de Couto: Assumindo o governo, enfrentando o partido, sobre o governo municipal do PT em São Paulo (Couro,
1995).
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premissa do autor: a questão está no plano ideológico, na formulação do
projeto partidário,

na definição dos objetivos, na escolha das metas, vias

ou caminhos para atingi-los. Assim, as contradições seriam decorrentes
das concepções do partido: a ideologia tem conseqüências na prática política (AZEVEDO, op. cit., p. 3). Para o autor, o PT está dividido, desde a
sua concepção, em duas metades irreconciliáveis: uma, social-democrata;
a outra, socialista. Apesar de negar a social democracia e declarar-se um
partido de massas, socialista e democrático, o PT não define a sua democracia; qual a via para o socialismo, e qual o seu modelo de socialismo.
Além disso, não tem clareza quanto à institucionalidade,

aos modelos po-

líticos, aos mecanismos eleitorais e ao Parlamento (op. cit., p. 50). Assim
, o PT, em 1991, apresentava
tendência majoritária,

basicamente dois blocos partidários:

uma

a Articulação, e as tendências minoritárias,

com-

pondo um conjunto de 15 grupos, como mostra o Quadro I, a seguir.

QUADRO I - Os blocos partidários
Tendência Majoritária

Articulação

em 1991

Tendências Minoritárias
Nova Esquerda

Democracia Socialista

Força Socialista

O Trabalho

Partido
Revolucionário
Operário

Convergência
Socialista

Partido Comunista
Brasileiro
Revolucionário

Luta pelo Socialismo

Ala Vermelha

Partido Operário
Revolucionário
Luta de Classes

Movimento por
uma Tendência
Marxista
Causa Operária

Fonte: AZEVEDO, Clóvis B. (op. cit., p. 134).

Vertente Socialista

PT Vivo
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Esses dois blocos não são homogêneos do ponto de vista ideológico
e no interior de cada um estão presentes as oposições leninismo/socialdemocracia, a face autoritária e a democrática, a vertente revolucionária
e a reformista (op. cit., p. 135).

OPTnoPoder
A eleição municipal de 1988 teve uma importância especial no calendário político, em primeiro lugar pela dimensão dos eleitores envolvidos, ou seja, todo o eleitorado nacional, em mais de 4 mil municípios.
Em segundo lugar, foi quebrada a hegemonia do PMDB, que havia se
tornado o maior partido do país após a eleição de 1986. E em terceiro, o
avanço da esquerda, considerando não apenas a vitória do PT na cidade
de São Paulo, como em outras capitais, grandes cidades e também em
pequenos municípios (LAMOUNIER, 1989 p.87).
O autor destaca alguns aspectos da conjuntura política-econômica,
daquele período, que tiveram influência no resultado eleitoral:
a) a deterioração do quadro econômico, desde o final de 1986, que
trouxe como conseqüência a perda de credibilidade do governo Sarney e
uma situação de precária governabilidade no país;
b) o desgaste dos partidos políticos, e do Legislativo em particular
(na época, reunido em Congresso Constituinte), perante a opinião pública; e
c) o clima geral de descrença e incerteza quanto ao futuro do país.
Um outro aspecto de fundamental importância que deve ser considerado na montagem do cenário em que ocorreu a eleição de Luíza
Erundina, se refere à disputa política e ao embate ideológico que antecederam a prévia realizada pelo PT para a escolha do candidato do partido
às eleições municipais. Foram dois os candidatos que participaram: Plínio de Arruda Sampaio,

indicado pela Articulação,

considerada força
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hegemônica nos órgãos de direção municipal, estadual e federal do partido, em torno dos quais se aglutina a maior parcela de vereadores e deputados tanto estaduais

como federais e Luíza Erundina,

tendências do PT então denominadas

apoiada pelas

Poder Popular e Socialismo, PT na

Capital e por vários grupos trotskistae"
Hoje, é possível constatar a enorme influência e pressão que essas
tendências

exerceram sobre o Executivo, tanto na montagem do secreta-

riado e na composição dos cargos das várias secretarias e administrações
regionais, quanto no decorrer de toda a administração,
Luíza Erundina

foi obrigada a lidar com as ambigüidades

petista de governar e administrar

da concepção

a cidade. 10

A vitória de Luíza Erundina
contundente

em que a prefeita

em São Paulo foi o resultado

desse cenário político-eleitoral,

prio PT e seus aliados. Mulher, nordestina,

tendo surpreendido
marxista

mais
o pró-

de formação, de

tendência socialista, apoiada por uma aliança com os partidos comunistas, Erundina

era identificada, pela sua história como assistente-social

da Secretaria

de Bem-Estar Social da Prefeitura

seus mandatos

de São Paulo, e pelos

como vereadora e deputada estadual, com as lutas dos

setores mais pobres da população. Pareciam qualidades bastante
das para um eleitorado tradicionalmente
mas privilegiados

arroja-

tido como conservador. Os te-

de sua proposta de governo eram modernização e de-

mocratização da máquina administrativa,

inversão de prioridades no or-

çamento municipal, e uma grande ênfase na participação popular.t '
Com menos de 30% dos votos válidos,12 numa eleição de apenas
um turno, Luíza Erundina derrotou o candidato conservador Paulo MaKOW ARICK, Lúcio e SINGER, André. A experiência do Partido dos Trabalhadores na Prefeitura
de São Paulo. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n° 35, p. 195-216, março 1993.
10 Para a compreensão
dessa questão são fundamentais as obras O desafio de ser governo: o Pr na
prefeitura de São Paulo (1989-1992) de Cláudio Gonçalves Couto (Paz e Terra, 1995) e a Estrela partida ao meio - ambigüidades do pensamento petista, de Clóvis Bueno de Azevedo (Entrelinhas, 1995).
11 SECRETARIA
ESPECIAL DA REFORMA ADMINISTRATIVA. O Poder em São Paulo - História da Administração Pública da Cidade. São Paulo. Cortez, 1992.
12 Luiza Erundina obteve 1.534.547 votos, correspondendo
a 29,84% dos votos válidos, com a coligação PT, PCB e PC do B. Fonte OESP, 26.11.88 em couro, Cláudio Gonçalves. O desafio de ser governo: o PT na prefeitura de São Paulo: 1989-1992. São Paulo: Paz e Terra: 1995, p. 118.
9
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luf, considerado pelas pesquisas o virtual vencedor até as vésperas do
pleito. Assim, ainda que expressiva, a adesão ao PT era minoritária. Alguns cientistas políticos (WANDERLEY, 1992 p. 58) viram na vitória de
Luíza Erundina, menos uma adesão ao PT, do que a expressão de um
descontentamento

generalizado com a situação política do país, de um

modo geral, e com o outro candidato, (Maluf) cujo índice de rejeição era
muito alto.
Luíza Erundina assume a prefeitura através de um partido relativamente novo, sem tradição de atuação a nível (sic) executivo, com um
passado de oposição ferrenha às anteriores gestões, mesmo quando dirigidas por representantes partidários
do socialismo

de posições oposicionistas,

e muito ligada aos movimentos

sociais

defensora

urbanos

e suas

lutas (WANDERLEY, op. cito p. 57).

A Visão Petista de Planejamento Urbano

o PT não

tinha um plano de governo estruturado,

e os primeiros

100 dias de governo foram, na realidade, o enfrentamento

de caráter

emergencial de uma iminente crise financeira deixada pela administração anterior. Somente após esse período a administração apresenta o seu
plano de governo, no qual reafirma as disposições da campanha.
Na administração

13

Luíza Erundina não houve propriamente

política urbana elaborada e implementada. A peça fundamental

uma

que ar-

ticularia essa política seria o Plano Diretor. Algumas propostas foram
apresentadas, algumas implantadas, mas todas de caráter setorial, como
a municipalização

dos transportes,

a coleta seletiva de lixo em alguns

bairros, a recuperação do centro, a reurbanização

do Parque D. Pedro

II etc.
13 SECRET ARlA ESPECIAL DA REFORMA ADMINISTRATIVA.
ria da Administração Pública da Cidade. São Paulo. Cortez, 1992.
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Os fundamentos
administração

e pressupostos

Luíza Erundina,

do Plano Diretor, proposto pela

podem ser encontrados no documento

conhecido como Carta de Angra que contém as conclusões, recomendações e princípios norteadores

para a elaboração dos planos diretores,

discutidos em 17 e 18 de agosto de 1990, em Angra dos Reis, pelas equipes responsáveis

pelos planos diretores dos municípios administrados

pelo PT, entre eles São Paulo. O documento consta de três itens:
1) O que é preciso desmistificar nos Planos?
Neste item constam o que deve e o que não deve ser considerado
como Plano Diretor. Assim, ele não deve ser entendido como solução
para os problemas da cidade, nem como instrumento

de controle sobre

ela; não deve propor um modelo de racionalidade e nem deve ser atribuição exclusiva de um setor da prefeitura; ao contrário, deve ser considerado um instrumento

de luta, de conquista de cidadania e de Reforma

Urbana, que não rompe com a lógica do mercado, mas deve explicitar
uma forma de apropriação da cidade que priorize: a gestão democrática,
a redistribuição

da riqueza socialmente produzida,

centros de decisão e de poder.t"

a proliferação

dos

Recomenda ainda que, diante dessa con-

cepção de plano, os diversos agentes que produzem e disputam o espaço urbano sejam parte integrante de todo o processo de elaboração do plano.
2)

Pressupostos conceituais e metodológicos para o Plano Diretor:

O PD deve garantir o pleno desenvolvimento

das funções sociais da

cidade e a plena realização da função social da propriedade.

Esta mani-

festação, aliás, está expressa no parágrafo 2º do artigo 182 da Constituição Federal. Na seqüência, o plano não é um projeto de cidade do futuro.
mas um conjunto de principios e regras orientadoras da ação dos agentes
que produzem

e se apropriam do espaço urbano a partir de hoje em dian-

te. (o grifo é do original). A preocupação em romper com uma visão tecnocrática de planejamento

14

Carta de Angra. mimeo, s/d, p. 1.

e com a cidade ideal, faz com que a proposta
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de PD instaure um tempo próprio, (a-histórico?) em aparente

contradi-

ção com os pressupostos estabelecidos no referido documento: o PD não
delimita rígida e detalhadamente

o

que pode e o que não pode se fazer na

cidade (...), mas estabelece CONDICÕES (o grifo é do original) para que
usos e formas de ocupação ocorram (...) ele (PD) não parte de projeções
de demanda (...), mas de uma leitura da cidade real e do estabelecimento
de poucos e novos princípios para sua produção e consumo futuros. O PD
deve priorizar a regularização

das áreas de favelas, loteamentos

destinos e cortiços. Deverá também propor instrumentos

clan-

que ampliem a

capacidade do Estado na apropriação de renda, especialmente

aquela ge-

rada pelo setor imobiliáriot. ... ) O PD deve ser um processo de politização,
explicitação e conscientização sobre os problemas
dos cidadãos com

o

de cidade e os direitos

objetivo de formar interlocutores

capazes de assumir

o processo de gestão da cidade.
3) Novos instrumentos que os Planos podem conter:
Neste item são indicados os instrumentos

constitucionais

previs-

tos no artigo 182 da Constituição Federal; a criação de Zonas Especiais
de Interesse Social; de uma política específica de utilização das terras
públicas; o mecanismo do solo criado'" com coeficiente único; operações
urbanas

e interligadas.t'' Propõe ainda, a criação de Fundos Municipais

de Investimento Social.
Cabe destacar que, para os urbanistas do PT, a idéia de Plano Direto r, contra o qual se opunham, era muito contaminada pela concepção
tradicional

de planejamento urbano como modelo de racionalização

do

15 Mecanismo que permite
construir acima do coeficiente de aproveitamento único, mediante pagamento à prefeitura da parte excedente, denominado no PD outorga onerosa do direito de construir.
Coeficiente único ou coeficiente de aproveitamento único é o índice obtido através da divisão da área
construída pela área do lote, sendo igual a 1, significa que a área a ser construída deverá ser equivalente a área do terreno. PMSP, Plano Diretor de São Paulo ao alcance de todos. São Paulo, 1991, p.14.
16 Operação urbana é um sistema de cooperação entre o poder público e a iniciativa privada em que a
prefeitura coordena a implantação de infra-estrutura e a forma de ocupação e o setor privado fornece
os recursos; operação interligada, denominada no PD operação de interesse social é também uma
forma de cooperação entre o setor público e o privado. Neste caso está prevista a concessão gratuita de
autorização para construção de empreendimentos para comércio e serviços com área superior à permitida pelo coeficiente único, desde que o interessado construa habitações de interesse social com
valor equivalente. (pMSP. op. cito p. 28 e 29).
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espaço e de Plano Diretor como instrumento de controle sobre a cidade.
Esses urbanistas integram o Movimento Pela Reforma Urbana, constituído
no início

dos anos

Governamentais,

80 por

movimentos

um

conjunto

populares,

de Organizações

N ão-

associações profissionais

e

pessoas físicas que se identificam com uma concepção de cidade como
um complexo
conviviabilidade

cenário

de práticas

coletivas

e uma nova eolidariedade.r'

construtoras

de uma nova

Nas palavras do represen-

tante do Conselho Nacional de Sindicatos de Engenheiros, na executiva
do Movimento Nacional de Reforma Urbana, Frank.lin Dias Coelho: A
bandeira da reforma urbana é retomada a partir de uma visão global da
cidade - a crítica à lógica da exclusão social exige pensar, a partir de uma
visão integrada

do ambiente construído,

o direito à vida na cidade (DIAS

COELHO, 1993, p. 28).
O movimento constituiu-se

então a partir da crítica ao modelo

tradicional, tecnocrático e autoritário e consolida uma série de idéias e
propostas

que vêm sendo debatidas na sociedade brasileira

desde os

anos 60. (RIBEIRO & SANTOS JR. 1993, p. 54). Esse movimento apresentou na Constituinte,

em 1987, a Emenda Popular Constitucional de

Reforma Urbana, com 160 000 assinaturas
seus objetivos, constituiu-se

e, se não alcançou todos os

em importante interlocutor junto à comis-

são encarregada da política urbana. Os avanços mais significativos obtidos, incluindo o inédito capítulo sobre política urbana, na Constituição
de 88, deveu-se a essa importante articulação de entidades, associações
e movimentos. O projeto da reforma urbana propõe novos paradigmas
para o planejamento urbano, entre os quais: a instituição da gestão democrática da cidade; municipalização da política urbana e participação
direta da população no governo da cidade; fortalecimento da regulação
pública do solo urbano, por meio dos novos instrumentos

do solo criado,

imposto progressivo sobre a propriedade, usucapião urbano etc. inversão
17 FERNANDES
DIAS, José. Conquistar a mais ampla adesão popular, eis o caminho da reforma urbana. Revista daANSUR, São Paulo, p. 24,janeiro 1995.
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de prioridades

quanto à política de investimentos

do as necessidades

coletivas de consumo, entre

urbanos, contemplanoutros (RIBEIRO &

SANTOS JR. 1993, p. 54).
A proposta de inclusão dos planos diretores, no entanto, não surgiu nem foi negociada com os movimentos populares. Ela surge como alternativa

ao temor suscitado, nos setores mais conservadores,

uso sumário dos instrumentos

jurídico-urbanísticos

quanto ao

propostos como, a

função social da propriedade, o solo criado, o imposto progressivo, o usucapião etc. Assim, a aplicação da função social da propriedade
rida para o município, que deverá, através

é transfe-

do Plano Diretor,

definir,

aplicar e negociar os seus princípios (DIAS COELHO op. cito p. 29).
Desta forma, o Plano Diretor acabou por ocupar o espaço que seria
da Reforma Urbana, que propõe uma ruptura'" com a ordem urbana vigente,( ...) através da mudança de regras excludentes

de apropriação do

território que geram um espaço urbano injusto do ponto de vista social e
degradado do ponto de vista ambiental.

Como conseqüência,

é o Plano

Diretor que, ao entrar em cena, define a agenda de debates e os interlocutores no processo da sua elaboração.i"

Rolnik não esclarece se a mu-

dança de regras, por si só, provoca uma ruptura com a ordem urbana vigente. Tampouco fica clara esta questão a partir do ideário de luta do
Movimento pela Reforma Urbana.

Rolnik deixa claro no seu discurso

que o Plano Diretor veio configurar um obstáculo à ruptura

pretendida

pelo movimento, devido às exigências de legislação complementar

que

ele demanda: uma formulação simples e direta que estava contida na
emenda populari. ...) dizia que os terrenos ociosos (... que são guardados
especulativamente

pelos seus proprietários)

não deveriam existir na ci-

dade e aqueles que agissem assim estariam descumprindo

a função social

da propriedade. Ora, com o tratamento dado à matéria pela Constituição,

O destaque é meu.
ROLNIK, Raquel. Plano Diretor de São Paulo - uma experiência inovadora em planejamento
no. Mimeo, s/d.
18
19

urba-
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que colocou o Plano Diretor no meio, nem um governo que desejasse executar uma política de combate à especulação imobiliária, poderia fazê-lo
diretamente.

Precisaria antes garantir

que esta possibilidade

estivesse

contemplada

na Lei Orgânica e depois no Plano Diretor (...) (ROLNIK,

s/d, op. cit.)
Assim contextualizado, é possível perceber

que as concepções ur-

banas expressas na agenda do Movimento pela Reforma Urbana, foram
incorporados nas recomendações expressas no documento Carta de Angra, acima citado, bem como incluídos no Plano Diretor de São Paulo.
Assim, a análise do seu conteúdo não pode deixar de levar em conta a
fonte na qual se inspirou, e que vai dar a conformação da política urbana
proposta pelo governo petista.
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CAPÍTULO 4

o EXECUTIVO

MUNICIPAL E O PLANO DIRETOR

Como se sabe, o Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, que reúne as funções de chefia, tanto do governo municipal como da
administração. A investidura nessas funções se dá pelo voto direto, para
um mandato de quatro anos, nos moldes do sistema de governo presidencialista mantido pela Constituição Federal de 1988.1

É regra inerente ao sistema presidencialista

a independência

en-

tre os órgãos do Poder que formam a vontade estatal, ao mesmo tempo
que devem respeito às prerrogativas e às atribuições de cada qual. Essa
formulação decorre do princípio da separação e harmonia entre os Poderes do Estado, afirmado no art. 2 da Constituição Federal.2
A divisão dos Poderes tem como requisitos essenciais a distinção e
exclusividade de suas funções, bem como a autonomia na organização de
seus próprios serviços, sem que isso signifique, contudo, uma independência e uma divisão de funções absoluta. Dessa forma, o Prefeito Municipal exerce competências legislativas precipuamente

afetas ao Legisla-

tivo, quer ao iniciar projetos de lei, quer ao sancioná-los ou vetá-los. Por
sua vez, o Legislativo pode modificar projetos do Executivo, mediante
emendas, ou mesmo rejeitá-los.
A investidura no cargo de Prefeito vincula o seu ocupante a um estatuto jurídico especial de direito público, que lhe outorga competências,
atribuições, direitos e prerrogativas. O cumprimento das atribuições que

1 Capítulo IV, DOS MUNICÍPIOS:
Art. 29 - O município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;
... " Constituição da República Federativa do Brasil, 1988: Brasília, 1988.
2 "São Poderes da União, independentes
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário".
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lhe foram conferidas deve estar sempre conforme ao princípio maior, informadores da administração pública e orientadores da ação administrativa: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
O município é o domínio territorializado
instância da organização político-administrativa

do poder local, e é uma
da República Federati-

va do Brasil, cujas competências e atribuições estão estabelecidas

no

Capítulo IV, arts. 29,30 e 31 do Título In - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - da Constituição Brasileira.
A inclusão do Município na estrutura

da Federação trouxe como

conseqüência o reconhecimento de sua capacidade de auto-organização,
mediante a elaboração de sua Lei Orgânica Municipal - LOM. E aqui se
consubstancia sua competência maior, com a liberação de controles que
o sistema vigente anteriormente

lhe impunha, especialmente por Leis

Orgânicas estabelecidas pelo Estado.
Outra inovação importante

é a competência para suplementar

ou

complementar a legislação federal e a estadual, no que diz respeito às
suas particularidades

locais. Assim, no dizer da Constituição Federal, a

autonomia municipal é total no que concerne aos assuntos de interesse local.
A constituição de uma burocracia pública, com seus mecanismos
decisórios, como campo específico de planejamento urbano, ou seja, como
política de governo, foi resultado de um longo processo de ajuste entre a
estrutura política e administrativa

do governo municipal e o atendimen-

to dos problemas urbanos que emergiam com o crescimento e complexificação da cidade. Neste capítulo, uma breve recuperação histórica do planejamento urbano em São Paulo tenta mostrar, ao contrário do capítulo
anterior, que tratou dos paradigmas urbanos, a constituição do arranjo
institucional

que deu origem ao aparato burocrático de planejamento

urbano no interior do Poder Executivo.
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Antecedentes Históricos do Planejamento
Urbano na Cidade de São Paulo
A matriz inicial de subordinação do planejamento urbano na cidade de São Paulo foi o setor de obras, que surge pela primeira vez em
1890, em organograma

do então governo municipal,

como Comissão

(Obras e Datas) subordinada ao Conselho de Intendências'

O governo

municipal, na época, era exercido por Conselhos de Intendências

Muni-

cipais, nomeados pelo governador. Com a reforma administrativa

de

1898, foi criado o cargo de prefeito municipal, a ser exercido por um vereador (BARROS, L. & MOIZO, R., 1991, passim.).
Em 1935 o prefeito Fábio Prado, também através de uma reforma
administrativa,

cria a divisão de urbanismo, subordinada

ao Departa-

mento de Obras e Serviços Municipais. Em 1947, o prefeito Cristiano
Stockler das Neves, indicado para a prefeitura por Adhemar de Barros,
durante o seu curto mandato, cria a Secretaria de Obras e o departamento de urbanismo, além de instituir a Comissão Orientadora do Plano
da Cidade. Em 1967 é constituído o Grupo Executivo de Planejamento GEP, que em 1968 coordena o Plano Urbanístico Básico - PUB, com financiamento do Ministério do Planejamento e da USAID, institucionalizando, dessa forma, o planejamento em nível municipal.
Na década de 70, num contexto de crise com a redução do ritmo de
expansão econômica e o crescimento dos movimentos populares, motivados pela agudeza dos problemas sociais, são criadas a Empresa Municipal de Urbanização e a Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano. Em 1972, logo após a aprovação da primeira Lei do Plano Diretor
(Lei 7805, de novembro de 1972), o GEP se transforma na Coordenadoria
Geral de Planejamento - COGEP, pela Lei n2 7 694 de 07.1.72, ligada diretamente ao Gabinete do Prefeito, iniciando, assim, um processo de au-

3

Decreto Estadual n.13 de 15.1.1890.
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tonomização e inserção no conjunto da estrutura

da prefeitura,

assu-

mindo uma posição de destaque.
Em 1982, o prefeito interino Antonio Salim Curiati, publica o decreto 18311, em 15.10.82, segundo o qual, a COGEP passa a denominarse SEMPLA - Secretaria Municipal de Planejamento. É, no entanto, na
administração Mario Covas, que a secretaria vai ser reestruturada,

se-

gundo a exposição de motivos, devido às necessidades inerentes à execução do plano de governo.
Pela história

da constituição desse setor, fica evidenciado que,

apesar de algumas modificações na sua estrutura
ção ou extinção de departamentos,
se sucederam -,

-

em termos de cria-

promovida pelas administrações

que

ao setor de planejamento urbano foi garantindo um

espaço próprio, que se ampliou e consolidou com o passar do tempo, num
contexto de complexificação crescente da cidade, ao mesmo tempo em
que os problemas urbanos se avolumaram e a necessidade de planejamento passou a ser mundialmente reconhecida como forma de ordenar o
crescimento das grandes metrópoles. É a instância, por excelência, da
atuação dos arquitetos urbanistas e dos planejadores urbanos. A Sempla
nunca perdeu o monopólio do planejamento municipal, ao contrário, teve
suas atribuições ampliadas ao incorporar a elas a elaboração do Orçamento
Municipal, quando em 1986 o então prefeito Jânio Quadros promove nova
reestruturação do órgão e amplia as suas competências."
Após a criação da Secretaria do Planejamento,
três Planos Diretores durante

as respectivas

foram elaborados

administrações

dos pre-

feitos Mario Covas, Jânio Quadros e Luíza Erundina. Como já exposto
no capítulo 2, os planos de Mario Covas e Luíza Erundina foram retirados da Câmara pelos prefeitos sucessores de suas respectivas administrações e o de Jânio Quadros foi aprovado sem discussão, por decurso de prazo.
Por ser um órgão meio, de apoio, instrumental e não prestador de serviços direto ao público, a análise comparativa do seu orçamento com o de outras secretarias. não acrescenta nada a mais que a
análise da sua evolução histórica possa apresentar, em termos da sua consolidação enquanto locus
privilegiado de planejamento, ai incluído o planejamento urbano.
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A Secretaria Municipal do Planejamento e
o Processo de Elaboração do Plano Diretor

A Secretaria Municipal do Planejamento - SEMPLA, é o órgão do
executivo que tem a competência de elaboração do Plano Diretor. Entre
as suas atribuições, está a de, além da elaboração, proceder a revisão e
avaliação periódica do Plano Diretor do Município de São Paulo; elaborar, rever e avaliar permanentemente

a política de desenvolvimento ur-

bano e de parcelamento, uso e ocupação do solo; promover, coordenar e
controlar os processos de intervenção urbana em áreas do Município;
elaborar a Proposta Orçamentária

do Município e acompanhar

a sua

execução"; manter atualizado o sistema municipal de informações sociais,
culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas,
territoriais,

físico-

indicações cartográficas e geológicas e outras de relevante

interesse para o município.
Desde a sua constituição enquanto núcleo específico, a SEMPLA
se configurou o loeus privilegiado do planejamento urbano. O seu processo de autonomização se dá, sobretudo, após a criação do curso de Arquitetura

e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura

e Urbanismo da

Universidade de São Paulo - FAUIUSP, em 1948, dando início à formação de uma categoria profissional especializada, os urbanistas,

que irão

desempenhar importante papel na elaboração das políticas de intervenção urbana, e vão se constituir numa importante corporação, evidentemente não homogênea, mas com uma presença mais ou menos constante
das suas lideranças dentro dos órgãos burocráticos do governo. Assim, os
nomes de Cândido Malta Campos Filho, Jorge Wilheim, Celso Lamparelli, Luiz Carlos Costa, Domingos Theodoro de Azevedo Netto, estão
sempre presentes, quer ocupando cargos executivos de relevo, quer como
consultores ou assessores das várias administrações

municipais. Esse

S A elaboração do Orçamento do Município era uma atribuição da Secretaria das Finanças, até dezembro de 1985, quando foi transferida para SEMPLA por meio de decreto 21 846 de l.l.86.
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fato, por si só, é uma demonstração de como a corporação estabelece os
arranjos necessários para enfrentar o sistema neopatrimonial
lista predominante nas estruturas

burocráticas

leiras, que não permite a institucionalização

e cliente-

governamentais

de uma estrutura

brasi-

burocrá-

tica autônoma, isto é, impermeável às pressões por cargos em troca de
apoio político. Assim, a aparente disfunção
descontinuidade administrativa,

burocráticaf

expressa na

não impede que haja um acúmulo, se-

não nas implementações das políticas, pelo menos nos seus diagnósticos,
propostas e constituição de um campo específico do saber.
Os engenheiros por sua vez, farão do setor de obras, vias públicas, saneamento e serviços o seu locus privilegiado, assumindo com or- .
gulho, o papel que lhes é atribuído de "tocadores de obras" que para eles
passa ser indicador de um perfil dinâmico e empreendedor, ao contrário
dos arquitetos, que são vistos pelos engenheiros como "poetas."
Na administração

Luíza Erundina, o secretário do Planejamento

foi Paul Singer, ex-metalúrgico, formado em economia pela USP, com
doutorado em sociologia e livre-docência em demografia. Foi um dos
fundadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento

- CEBRAP,

autor de vários livros e professor titular de economia da USP. É militante do PT (SINGER, 1985), mas não pertence a nenhuma das tendências,
alinhando-se no secretariado como independente.
Raquel Rolnik, diretora de planejamento, responsável pelo Plano
Diretor, é arquiteta-urbanista

formada pela FAU-USP onde fez também

o mestrado. O doutorado, em História Urbana, foi feito na New York
University. Desde 1986 assessora o PT, entidades e movimentos populares de moradia e reforma urbana. Foi uma das fundadoras do Instituto
de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais - PÓLIS, é assessora da Articulação Nacional do Solo Urbano - ANSUR e da União de

6 Nome dado por Robert K Merton aos defeitos do sistema burocrático,
ou seja, às conseqüências não
desejadas da burocracia. Em BRESSER PEREIRA, L. C. e PRESTES MOTI' A, F. C. Introdução à organização burocrática. São Paulo: Brasiliense, 1991, p.21 e 58.
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Movimentos de Moradia. Autora do livro O que é cidade e de vários artigos sobre a questão urbana no Brasil (ROLNIK, 1993). No primeiro ano
como diretora de planejamento, Rolnik, em suas próprias palavras,"
dissecou (sic) conceitualmente

o planejamento:

O que é planejamento

...
ur-

bano? Como ele opera? Por que os planos nunca dão certo? Rolnik falou
em nome de um grupo que, trabalhando há tempo com as questões urbanas, sentiu a perplexidade de se defrontar com a responsabilidade

de

elaborar um Plano Diretor para a cidade de São Paulo e não ter ainda a
clareza de como seria possível aliar a lógica do plano com os princípios
da Reforma Urbana, e de como os técnicos da Sempla reagiriam a essa
mudança. ... a metodologia de planejamento

urbano é totalmente furada

(sic), (...) apesar de sabermos que ela não servia para nada, não sabíamos
o

que colocar no lugar (...) seria a negação do planejamento? (...) o não ter

política urbana [seria} a melhor alternativa? As dúvidas de Rolnik iam
além da concepção do plano e de ter ou não uma política urbana: ... qual
é o problema? São os governantes que não têm vontade política para implantar

os planos, como diziam os urbanistas? E nós percebíamos

que

não é. Que o que há é uma interação perversa entre a legalidade e o mercado. O que fazer? Como fazer e como conduzir, já que sabíamos que não
poderia ser um plano de gabinete, que tinha que haver um debate público,
com participação popular.
Para Rolnik era um embate entre as concepções tecnocráticas de
plano, cuja temática predominante era a desordem, anomia ou desvio e
que pressupunha

a viabilidade da ordem ideal a ser alcançada por meio

do plano, idéia esta marcada pela utopia do progresso e desenvolvimento, proporcionados pelo modo industrial de organização de produção econômica e uma nova concepção de plano, de processo e de método.
De acordo com o depoimento de Rolnik, o processo de formulação
do plano levou um ano, com brigas

7

Entrevista concedida por Raquel Rolnik em 14.5.93.

internas,

seminários

teórico-
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conceituais que contaram com a participação de Sennett, Félix Guattari,
Jordi Borja, Nuno Portas e outros que passavam por São Paulo e que, se
por acaso tivessem algo a discutir sobre o tema, eram chamados. Após
esse período de discussões e seminários, e de um processo interno também muito difícil, que opunham os adeptos da tecnocracia do plano, que
defendiam o zoneamento e a ordem estabelecida, e os adeptos da mudança dos paradigmas do plano, a equipe conseguiu formular

um cronogra-

ma de trabalho para a elaboração do Plano Diretor. Nesse sentido, segundo o próprio depoimento de Rolnik, o documento Carta de Angra foi
de importância fundamental:
A partir de então formulamos

toda uma nova concepção de plano,

de processo, de método. Tínhamos consciência que estávamos
uma transformação

muito grande. Planejamento

operando

urbano era uma mú-

mia, uma área que estava morta há vinte anos, em termos de renovação
de idéias. Do ponto de vista da reforma urbana, havia uma demanda
enorme de todos os movimentos
perguntando

dos setores alinhados

com a reforma,

sobre o que fazer com o Plano Diretor, pois a constituinte

o

havia colocado como obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes. Rolnik além de responsável pela elaboração do plano, assume
concomitantemente

a tarefa de difundi-lo a partir das recomendações da

Carta de Angra, na qualidade de representante

de órgão governamental

e de militante do PT. Nesse sentido, o seu depoimento é bastante significativo: ... então percorri o Brasil inteiro com a proposta que nós tínhamos, discutindo com as Câmaras Municipais, IABs, sindicatos, movimentos populares, técnicos envolvidos com planejamento

urbano; assessoran-

do as bancadas de outros estados, também, na elaboração das Leis Orgânicas. Foi um movimento de formulação coletiva, mas a gente funcionou
como catalisado r, no campo específico do planejamento

urbano e do pla-

no diretor. Foi uma política deliberada de sair por aí fazendo pregação.
Na equipe, uma parte cobria as solicitações que vinham do interior, outra
cobria os movimentos populares. Eu fui para as capitais e para Brasília
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nos fóruns mais amplos. Isso gerou um movimento nas outras cidades
que alimentou a nossa própria formulação aqui. Na realidade, o processo
não parou. Tinha muita coisa no plano diretor que ainda estava muito
verde, muito imatura. Isso também serviu para conhecer outros países da
América Latina, pois houve muita demanda, muito seminário, muito encontro. Me sentia um pastor, fazendo pregação com relação ao plano diretor, ordem urbana, reforma urbana, o que precisava intervir, o que precisava modificar. Isso abriu, ampliou muito para uma perspectiva mais latino-americana,

mais internacional.

Durante parte do ano de 1989 e 1990 foram realizados seminários,
palestras, grupos de trabalho e discussão envolvendo profissionais e técnicos dos diversos órgãos públicos e das várias esferas de governo, representantes

de entidades civis, movimentos e empresários, coordenados

pela SEMPLA.
De um modo geral, desde a SAGMACS, os planos elaborados são
primeiramente

precedidos de um extenso estudo dos aspectos urbanísti-

cos da cidade, com indicadores
transportes,

equipamentos

que fundamentará

sociais, infra-estrutura,

sistema

de

sociais etc. que constituem um diagnóstico

o respectivo plano.

No presente caso, foi produzido um estudo que foi publicado pela
SEMPLA em conjunto com a editora Brasiliense

- São Paulo, Crise e

Mudança que, segundo Rolnik, trata de uma primeira síntese de leitura
da cidade e que procurou captar aspectos não considerados anteriormente8 como:
1) os instrumentos

tributários e urbanísticos de controle do uso do

solo e seu impacto sobre os mercados imobiliários na cidade e a formação
de preços: pesquisa dos processo de segregação urbana, de segmentação
dos mercados e a estruturação

dos mercados clandestinos e sua relação

com a legislação urbanística e a pol'ítica tributária municipal;

8

ROLNIK, Raquel. Op. cito
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2) a capacidade ou potencial construtivo e sua relação com a infraestrutura existente: estudos para estabelecer limites para o adensamento urbano, com a finalidade de estabelecer uma política de controle de
densidades com o objetivo de utilizar de forma mais racional a infraestrutura já instalada;
3) pesquisa no campo do direito urbanístico: pesquisa de formas
contratuais extra-jurídicas, correspondentes às configurações urbanísticas existentes na cidade e também experiências de formulação de direitos urbanísticos alternativos;
4) organização do espaço intra-urbano

e interurbano,

avançando

nos conceitos de estrutura urbana e de metropolização: de um ponto de
vista mais teórico, como fica hoje a estrutura

urbana nas grandes cida-

des e quais são os desenhos do espaço metropolitano real? e,
5) no campo de economia urbana: a questão do setor informal, sua
forma de espacialização, seu tamanho, sua relação com o setor formal,
seu papel na economia urbana.
Estas questões surgiram como demandas a partir do questionamento da concepção dos planos anteriores, e da tentativa de elaborar um
projeto que significasse um rompimento, que se constituísse num divisor
de águas entre duas concepções distintas de planejamento urbano e de
plano diretor.
Foi então apresentado uma pré-proposta do Plano Diretor em cujo
processo de elaboração foram envolvidas mais de sessenta entidades, segundo afirmação de Rolnik na imprensa. Na mesma entrevista

consta

que as referidas entidades receberam da SEMPLA a recomendação de
encaminhar, por escrito, suas emendas ao projeto."
Assim, após o debate da pré-proposta foi elaborada uma primeira
versão do plano que, após novas discussões e com a incorporação de algumas sugestões, resultou no Projeto de Lei n2 02/91, que foi encami-

9

Publicado no jornal Shopping News em 3.2.91, p. 5.
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nhado à Câmara Municipal de São Paulo em 4.2.991, no limite do prazo
legal de 10 meses estipulado na Lei Orgânica do Município, contados a
partir da sua promulgação, que se deu em 4.4.1990.
Em termos de análise de política pública, de acordo com o modelo
de Viana Monteiro, podemos dizer que o contexto que caracterizou o
processo de decisão que resultou na proposta do Plano Diretor foi o de
oportunidade,

no qual há relativa clareza quanto ao problema de política

a ser resolvido, em oposição ao contexto de crise em que as políticas são
adotadas por imposição ou pressão externa à organização. No entanto, se
no modelo analítico de Monteiro, no contexto de oportunidade, há flexibilidade de cronograma, no caso do Plano Diretor havia um prazo legal a
ser cumprido. Na seqüência deste modelo, a fase de reconhecimento, denominada na literatura

especializada,

como capacidade de rastreio do

meio externo, reflete a maior ou menor percepção dos policy makers
quanto às mudanças que ocorrem no meio externo sobre o qual atua a
política. A atividade de rastreio envolve também a definição e a construção de bases de dados estratégicos, BDE, que constituem as evidências
sobre os aspectos mais significativos, tanto das variáveis externas à organização, como das variáveis referentes ao próprio desempenho do Setor Público. (MONTEIRO, 1982, passim), Assim, a ampla base de informações coletadas e acumuladas acerca das questões de interesse do plano, a relativa clareza com que pôde ser estabelecido o problema de política a ser resolvido, e a reduzida pressão de grupos de interesse, no momento da elaboração do design da política, propiciaram as condições de
oportunidade, referidas por Monteiro. Essas considerações não deixaram
de levar em conta a exigência de um prazo legal para a apresentação do
projeto de lei na Câmara Municipal e divergências com relação ao plano,
quer por parte de técnicos quer por grupos de interesse.
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o Plano Diretor e seus autores
Na análise da política urbana expressa pelo Plano Diretor, é muito importante não perder de vista que, o arranjo institucional

montado

para elaborar o plano, foi constituído de um núcleo bastante

coeso de

profissionais que há muitos anos vêm trabalhando em conjunto, tanto na
produção acadêmica, quanto na assessoria

militante

aos movimentos

populares.
Da análise dos documentos produzidos no processo de elaboração
do plano, e no que resultou o próprio plano, pode-se identificar que a
matriz de princípios, a partir dos quais ele foi concebido, foi criada por
um grupo do qual faziam parte Paul Singer, cientista

social; Raquel

Rolnik, urbanista; Lucio Kowarik, cientista social; Nadia Somekh, arquiteta; Flávio Villaça, arquiteto; Milton Campanário, economista; Ana Lúcia
Ancona do Amaral, arquiteta; Sarah Feldman, arquiteta e Maria Lúcia
Refinetti Martins, arquiteta. Esses profissionais eram todos militantes,
compondo a facção petista da corporação dos arquitetos urbanistas

e ci-

entistas sociais do PT, e a maioria deles havia participado da elaboração
de importantes

documentos de princípios do partido, como a Carta de

Angra e Construindo

um Modo Petista de Governar - Política Habitacio-

nal e Uso do Solo.
Sob a coordenação de Raquel Rolnik, o projeto, que resultou na
proposta de Plano Diretor, consagra os pressupostos conceituais e metodológicos e os instrumentos

propostos na Carta de Angra. Chama a aten-

ção, nesse processo, o papel das idéias na elaboração da política. Tratase de um exemplo que reforça a tese de Hall de que, contrariamente

ao

que se costuma afirmar, as políticas nem sempre são elaboradas apenas
como respostas às pressões e demandas da sociedade, mas refletem um
outro tipo de disputa, envolvendo idéias e um processo de aprendizagem
social que, sem negar a disputa por poder e vantagens, se constituem em
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elementos importantes

no processo de elaboração de políticas públicas.

Assim, a elaboração desse Plano Diretor, foi o resultado de um longo
processo de aprendizagem que permitiu aos policy makers não incorrerem em erros cometidos nos planos anteriores, bem como foi fruto de um
corpo de idéias, articulado por especialistas
que apresentava

militantes de um partido,

uma proposta para a questão urbana. Além disso, os

principais atores nesse processo foram os técnicos da organização burocrática governamental, que contaram com inputs por parte de grupos de
interesse, mas que, mesmo assim, conseguiram manter uma considerável autonomia na concepção e elaboração da política urbana. Segundo
Hall, essas questões constituem importantes

reflexões para uma outra

compreensão das relações entre Estado e Sociedade. (HALL, 1993).
O Plano Diretor também deixa transparecer

a grande influência

das idéias da urbanista Raquel Rolnik - assessora do PT para assuntos
de urbanismo, e na qualidade de assessora de planos diretores de várias
prefeituras no Brasil, especialmente as do PT -

que, não por coincidên-

cia, foi responsável pela sua elaboração. Na avaliação que faz do Plano
Diretor, Rolnik não esconde o entusiasmo da militante: ... a gente propôs
uma alternativa que mudou o eixo da questão do urbanismo em São Paulo e
no Brasil, agora o eixo é outro. Não sei o que disso vai ser implantado,
resultar, ... foi uma guinada.

vai

O plano saiu com a cara que a gente quis

dar a ele, depois veio a negociação e houve alterações e continua tendo.
Uma coisa é certa, nós mudamos a história do planejamento
ta cidade.

urbano nes-

10

O secretário

municipal

do Planejamento,

Paul Singer, vai na

mesma direção e compartilha da mesma visão: Diria (...) que se trata de
um projeto revolucionário ... O aspecto revolucionário do projeto tem a
ver, segundo o secretário, com o rompimento com duas tradições: a ilusão do planejamento, ou seja, a idéia de que é possível, mediante o plane-

10

Entrevista citada acima.

91

jamento,

guiar a economia,

a evolução social e o progresso político,

romper com o sistema de apropriação,

e

ocupação e uso do solo que preva-

lece na cidade.ll
Da fala de Raquel Rolnik é importante reter que o núcleo de técnicos-militantes do PT, sob a sua coordenação, foram os responsáveis pela
conformação do plano; que o perfil desse plano reflete a visão petista de
urbano, e que a mudança

da história

do planejamento

urbano de São

Paulo, é mais a expressão de uma convicção militante, do que um fato,
uma vez que o Plano Diretor não foi implantado. Fica difícil, portanto,
afirmar que a história do planejamento mudou, em função de uma idéia
que não se concretizou. O processo de elaboração do plano trouxe, nos
termos de Hall (op. cit.), um importante aprendizado social, que incorporado ao campo de idéias dos policy makers, influenciará, com toda a certeza, a concepção de futuros planos. O fato de não ter mudado a história,
mas contribuído com novos paradigmas, não retira do plano os méritos
que ele possa conter.

Síntese da exposição de motivos do projeto de lei do Plano Diretor

A exposição de motivos é a apresentação de uma situação que vai justificar ou embasar política e tecnicamente o projeto de lei. Os fatores que
informaram a proposta do Plano Diretor, e que introduz o Projeto de Lei
n~2/90, foram os seguintes:

* mais

de sete milhões de pessoas vivem em condições de precarie-

dade habitacional;

* os

investimentos

imobiliários privados estão concentrados em zo-

nas restritas da cidade, onde a infra-estrutura

urbana já é intensamente

utilizada, obrigando o Poder Público a expandi-la continuamente,
que em outras áreas a infra-estrutura

sendo

está subutilizada;

11 Palestra proferida no seminário promovido pelo SindusconlSP: O plano diretor de São Paulo por
seus autores e criticos. São Paulo, 27.2.91.
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* O direito

de construção é regido por um zoneamento que restringe a

área a construir;

*

a habitação tornou-se cara demais para a maioria da população

devido a escassez de áreas para construir;

*

a Lei de Zoneamento desconsidera o potencial efetivo de infra-

estrutura existente e o meio físico, ao estabelecer os índices urbanísticos
que definem a intensidade de utilização da cidade;

* 82,7% da

área da cidade limita a superfície que pode ser construí-

da, a pouco mais que a área do terreno, e apenas 10% tem coeficiente de
aproveitamentof

* apenas

que pode chegar a 4 vezes à sua área;

30% da cidade está de acordo com as regras determinadas

pela legislação municipal referentes ao zoneamento, código de obras e lei
de parcelamento, portanto, há pouca correspondência entre a legalidade
existente e a cidade real;
Para transformar

algumas condições críticas em termos de trans-

porte, meio ambiente e moradia, prossegue a exposição de motivos, é necessário reverter a lógica de ocupação do território. O Plano Diretor redefine as regras de uso e ocupação do solo, portanto, altera a lógica.
Um dos pontos essenciais do plano, para alterar essa lógica, é o
estabelecimento do coeficiente de aproveitamento único13 , pois resgata a
isonomia dentro da cidade.
Se compararmos a exposição de motivos do projeto de lei, com os
pressupostos da política imobiliária e fundiária propostos pelo "modo petista de governar", podemos perceber que são coincidentes:

* proposição

de uma nova forma de ocupação da cidade que parta

das potencialidades

do seu sítio natural

e respeite

suas característi-

cas ecológicas;

12 O Coeficiente de Aproveitamento
é um índice obtido pela divisão entre a área construída e a área
do lote. Por exemplo, um terreno de 1 000m2, com o coeficiente único como será proposto pelo Plano
Diretor, permite a construção de um edificio de 1 000 m2, ou seja, uma área construída igual a área
do terreno.
13 Veja nota 12.
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* ruptura

com um modelo homogêneo de cidade e de ocupação do lo-

te, possibilitando territorialidades

múltiplas e diferenciadas, elaboradas

com e a partir dos grupos que a ocupam;

* combate

a todas as formas de segregação e, conseqüentemente,

de-

fende a mistura de classes e de usos;

* adequação
infra-estrutura

do potencial de aproveitamento do solo estritamente
existente; a defesa do melhor aproveitamento

à

daquilo

que já foi investido na cidade, em detrimento da extensão horizontal e
periferização infinitas, que representam uma demanda eterna de extensão
das redes e

* revalorização

e requalificação das áreas centrais da cidade, através

de investimentos públicos e operações público-privadas, assim como uma
política de investimento nos centros de bairro (BITTAR, 1992).

Principais Propostas Contidas no Plano Diretor'"

.

A principal proposta é a que altera a atual lei de zoneamento, e o
território do município passa a ser dividido em 3 tipos de zonas básicas:
Macrozonas Urbanas;
Zonas Especiais e
Zona Rural.
As Macrozonas Urbanas são categorizadas em: não-adensáveis,
com coeficiente de aproveitamento

único; e adensáveis, em que a área

construída pode exceder o coeficiente único, desde que a área construída
acima do coeficiente único seja paga à prefeitura. Esse mecanismo é a
chamada outorga onerosa do direito de construir, ou solo criado. No en-

14 Informações
extraídas do documento Plano Diretor de São Paulo - ao alcance de todos. Prefeitura
do Município de São Paulo, Secretaria Municipal do Planejamento. São Paulo: 1991.
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tanto, esse mecanismo, para ser adotado, necessita que haja estoque de
,
area
edificá
cave.115
Na Zona Rural o coeficiente de aproveitamento

é de 0,1 e esta

zona seria reservada para atividades primárias essenciais: produção de
alimentos, reflorestamento etc.
As Zonas Especiais podem ser:
ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social, cuja função é atender
aos moradores das áreas ocupadas por favelas, cortiços e loteamentos irregulares, onde pode ser feita a urbanização ou regularização, garantindo a permanência da população no local;
ZEP - Zonas Especiais de Preservação, que têm por função garantir a preservação, manutenção e a recuperação do patrimônio histórico,
paisagístico, cultural e ambiental da cidade.
ZEI - Zonas Industriais,

cuja função é garantir

a predominância

de uso industrial em uma dada região.
Em outro capítulo do Plano Diretor são definidas as Áreas de Controle Adicional, que podem ser de dois tipos:
Área de Interesse Urbanístico: serão objeto de regulamentação
pecial, em função da sua unicidade, do seu caráter estrutural

es-

ou da sua

importância histórica.
Área de Interesse

Ambiental: as áreas cujas características

do

meio físico exigem controles adicionais de parcelamento, uso e ocupação
do solo. Por exemplo: áreas de encostas, várzeas, áreas de proteção aos
mananciais.
Um outro aspecto importante na proposta é o dos instrumentos

de

política urbana:
Solo Criado nas macrozonas adensáveis;
Transferência

do Direito de Construir: o potencial construtivo do

imóvel, impedido por lei de utilizar o coeficiente de aproveitamento
15 Para uma área ser considerada adensável vai depender, fundamentalmente
estrutura urbana disponível, isto é não saturada, como água, luz, transportes,

da

da existência de infracirculação viária etc.
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zona em que estiver localizado, poderá ser transferido,

obedecidas as

disposições legais;
Parcelamento

ou Edificação Compulsórios: com base na Constitui-

ção Federali'' e na Lei Orgânica do Município de São Paulo,17 ficam definidas como áreas passíveis de edificação e urbanização compulsória, as
áreas situadas em glebas não edificadas, subutilizadas

e não utilizadas,

localizadas em zona adensável;
Imposto Territorial Progressivo: também baseado na Constituição
Federal,18 para garantir o cumprimento da função social da propriedade
urbana, o IPTU poderá se tornar progressivo;
Operação Urbana: sistema de cooperação entre o poder público e a
iniciativa privada, segundo o qual a administração
implantação de infra-estrutura

pública coordena a

e as formas de ocupação de uma área, e o

setor privado fornece os recursos para a execução das obras.
Fundo de Urbanização:
pagamento

formado por recursos arrecadados

do direito de construir

com o

e outras rendas que lhe sejam des-

tinadas.
O Plano Diretor apresenta ainda um capítulo sobre a Política de
Transportes, no qual prioriza o transporte coletivo, por meio da rede complementar ônibus-metrô, os trens suburbanos e os corredores de ônibus.
Embora apresentado

apenas nos seus pontos principais, pode-se

dizer que, basicamente, três idéias-chave norteiam a proposta urbanística do Plano Diretor: o direcionamento

do crescimento da cidade para

dentro, a criação de um zoneamento dinâmico, e a não-padronização absoluta das formas de uso e ocupação do solo (Sarah Feldmann, D. Popular,
25.5.91, p. 6). O crescimento para dentro das cidade, diz respeito à polêmica tese de que, o centro da cidade dispõe de uma considerável infraestrutura

16
17
18

que permanece ociosa depois do horário comercial. Nesse sen-

Artigo 182, parágrafo 4°.
Artigo 153.
Artigo 156, parágrafo l°.
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tido, o Plano Diretor propõe também estimular a ocupação do centro para a
finalidade de moradia.

o Plano

Diretor e seus interlocutores

Foram vários os interlocutores

do Plano Diretor que participaram

das reuniões que antecederam a elaboração do Projeto de Lei, e posteriormente se envolveram na discussão do plano durante a sua tramitação
Câmara Municipal. Algumas entidades,
diretamente,

no entanto, participaram

na

mais

elaborando documentos, avaliações e sugestões. Entre elas

estão o Instituto de Engenharia,

o Sinduscon - Sindicato da Indústria

da

Construção Civil de Grandes Estruturas

no Estado de São Paulo, o Mo-

vimento Defenda São Paulo, o Instituto

dos Arquitetos

do Brasil, a Or-

dem dos Advogados do Brasil e o Instituto dos Advogados de São Paulo.
O Instituto de Engenharia - SP criou uma comissão composta, entre
outros, por nomes conhecidos da área de engenharia de trânsito e transportes, como Alfredo Savelli, Luiz Célio Bottura, Roberto Cerqueira César, Rogério Belda, cujo relator, Adriano Murgel Branco, apresentou minucioso relatório, no qual aponta vinte e oito pontos questionáveis, expressando divergências quanto à concepção do Plano: o projeto de lei do atual Plano Diretor não assume o conjunto de responsabilidades

expresso na Lei Orgânica

como as políticas decorrentes daquela do desenvolvimento

urbano como as

de natureza econômica e tributária; industrial; de meio ambiente; de habitação; cultural; de educação; saúde ... ao contrário do que ocorreu com a política de transportes que integrou o referido plano.
Mais ainda, o projeto do Executivo passa ao largo de questões relevantes como transporte de massa, distribuição de água e coleta de esgotos, fornecimento de eletricidade, telefonia etc. por serem atividades

exercidas por ou-

tras esferas de governo, como se elas nada tivessem com a vida da cidade ...
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o documento

cita o artigo 30 da Constituição Federal, cobrando

que pelo menos as diretrizes de articulação do município com órgãos federais e estaduais, que prestam serviços públicos, deveriam estar explicita das no PD.
Reclama também da falta de articulação com a Região Metropolitana, do detalhamento

excessivo quanto ao controle de parcelamento,

uso e ocupação do solo, alegando que poderia ser deixado para legislação
específica. Apesar de reconhecerem o cuidado na elaboração do estudo
diagnóstico - São Paulo, Crise e Mudança, questionam que muitos aspectos nele abordados não foram contemplados no PD.
Para o Instituto, o Projeto não conseguiu fugir da velha armadilha
de querer enxergar no pleno emprego, na distribuição do espaço e na elevação das receitas tributárias
tais da cidadania,
os principais

e

de novo, elegeu o PIE e a receita orçamentária como

indicadores

independentemente

a satisfação das necessidades fundamen-

do progresso, quando está demonstrado

do crescimento desses fatores, a qualidade

vem decrescendo incessantemente

que,

de vida

e a pobreza se espraiando de maneira

alarmante.
Portanto, as discordâncias do Instituto de Engenharia vão, desde
a concepção de Plano Diretor, e aos instrumentos

de política urbana

propostos, até os indicadores de progresso adotados. Propõe, finalmente,
a necessidade de ampla reformulação do Projeto de Lei encaminhado à
Câmara Municipal. É importante ressaltar que o Instituto de Engenharia é uma entidade que reúne a corporação dos engenheiros, profissionais que têm nas empreiteiras

contratadas

pelo Estado, para execução

de obras públicas, um vasto e bem remunerado campo de trabalho. A
análise que fizeram do Plano Diretor e as sugestões apresentadas, partem
de uma concepção de planejamento estratégico, cuja metodologia não foi
contemplada pelos técnicos da SEMPLA na elaboração do Plano Diretor.
No entanto, apesar dos interesses

corporativos da entidade, reconheci-

dos como legítimos, uma vez que ela participou do processo como um dos
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grupos de interesse, o documento do Instituto de Engenharia

é um con-

junto articulado de críticas e sugestões, que guarda coerência com os
princípios definidores de planejamento

urbano, por eles adotado, e em

conformidade com a Lei Orgânica dos Municípios.
O Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB, até outubro de 1991,
não tinha uma posição definitiva quanto ao Plano Diretor. No entanto,
divulgou algumas observações críticas e sugestões. Quanto às críticas,
que parecem mais dúvidas do que críticas, vão na mesma linha do Instituto de Engenharia: faltam diretrizes de planejamento que explicitem a
articulação geral do Plano e o sentido de utilização .do instrumental
posto; não está claro o esquema de Estrutura

pro-

Urbana adotado para ori-

entar a expansão e organização da cidade; não se enfatiza a elaboração
sistemática de Planos Urbanísticos regionais e locais que fundamentem
a nova legislação urbanística

e recomendam a necessidade

de serem

amadurecidas e complementadas as propostas sobre a Política Imobiliária e de Uso do Solo.
O Instituto dos Advogados de São Paulo e a Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB, designaram comissões para analisar O Plano Diretor,
que acabaram

fundindo-se

em uma única comissão,

composta

por:

.Nelson Tabacow Telmanas, Marcelo Terra e Renato Ferrari, pelo Instituto; Samuel Sinder, Roberto Ferreira, Walter Ceneviva e Nelson Kojranski pela OAB.
As questões fundamentais, segundo o relatório, colocadas em discussão pelo Plano Diretor, foram a substituição

da atual lei do zonea-

mento e a Função Social da Propriedade como base do Plano, com a instituição do solo criado e do coeficiente único.
O relator ressalta o fato de a municipalidade já dispor de um instrumento legal, a Lei n!!10.209 de 9.12.86, que dispõe sobre a construção de
habitações de interesse social para moradores de habitação sub-normal, a
qual motivou a chamada Operação Interligada,

que permite a modifica-

ção dos índices de construção pelo proprietário da área ocupada por fave-
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la, mediante troca ou doação de habitações de interesse

social para a

Prefei tura.
Os advogados balizaram o debate em termos de oito quesitos previamente acordados:

* pode

o município implantar o PD antecipando-se à lei federal que

deverá fixar as diretrizes gerais (art. 182, caput, Constituição Federal)?;

* pode

o município legislar sobre a matéria do parágrafo 4!!do ar-

tigo 182 da Constituição antes da edição da referida lei?;

* pode o município tomar para

si a titularidade do direito de construir?;

* pode

a figura da outorga onerosa? (Art. 12

o município instituir

do Projeto de lei do Plano Diretor);

*

o pagamento pela autorização para construir área superior ao

coeficiente é de natureza tributária?;

*a

distribuição desigual da reserva de estoque de área edificável

(art. 9!!)de forma onerosa entre os interessados

da mesma zona adensá-

vel compromete o princípio da isonomia?;

*a

função social da propriedade autoriza a titularidade

do direito

de construir do Poder Municipal? e

* implantado

o PD existiria responsabilidade

ministração pela assunção da titularidade
Finalmente,
no e o Instituto

patrimonial

da ad-

do direito de construir?

a maioria dos advogados manifestou-se contra o Pla-

dos Advogados do Brasil, após apreciação do seu conse-

lho, concluiu pela inconstitucionalidade

do Plano Diretor proposto pelo

Executivo.
Pelas questões levantadas pelos advogados, constata-se que os fundamentos jurídicos do PD não foram suficientemente explorados e esclarecidos, pelo menos para aqueles que poderiam ser eventuais aliados na defesa
do plano.
A partir destes questionamentos

as divergências com relação ao

PD começam a se configurar, e algumas considerações já podem ser feitas. O núcleo de técnicos que, sob a coordenação de Raquel Rolnik, foi
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responsável pela concepção do PD vista político-partidário,

os policy makers -,

do ponto de

era um grupo homogêneo na sua composição,

por isso foi possível fazer, sem grandes dificuldades, com que o PD fosse
a expressão dos princípios norteadores recomendados pelo PT. O fato de
ser um Plano Diretor elaborado por um governo, cujo partido sempre defendeu o socialismo, a estatização e o rompimento com o Estado burguês,
de antemão gerou expectativas e temores, sobretudo por parte dos grupos de interesse representantes

dos empresários da construção civil e do

mercado imobiliário. No entanto, é necessário esclarecer que a participação da sociedade civil ocorreu em dois momentos distintos: o primeiro,
na própria SEMPLA, quando foi apresentada

uma pré-proposta do plano,

e o segundo, na Câmara Municipal, quando o projeto de lei já tramitava
pelas comissões. Assim, essas críticas e sugestões das várias entidades
representantes

da sociedade civil e de grupos de interesse

foram apre-

sentados durante o processo de negociação na Câmara Municipal. Portanto,
no capítulo 5 e 6 o assunto será retomado.
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CAPÍTULO

o PODER
A Constituição

5

LEGISLATIVO MUNICIPAL

de 1988 resgatou o princípio da separação

e har-

monia dos poderes, presentes em todas as Constituições anteriores.
princípio

fora desprezado

pela Constituição

de 1967 (emendada

1969), que enfraqueceu o Poder Legislativo, subtraindo-lhe
próprias, concentrando-as

Este

competências

no âmbito do Executivo, transformando-o

superpoder, o que é comum nos regimes autoritários.
creditados à nova Constituição,

destaca-se

em

num

Entre os avanços

o reequilíbrio

da repartição

de competências entre os poderes, com a devolução de prerrogativas

ao

Legislativo.
A Câmara, em um sistema político democrático, tem basicamente
duas funções: a legislativa e a fiscalizatória.
seu papel de representante

dos interesses

das. Ela pode ser muito importante

A primeira, corresponde ao
da sociedade e suas deman-

na elaboração de projetos, propostas

e, sobretudo, no debate político. A função legislativa da Câmara Municipal surge junto com a própria constituição

deste poder e é, como foi vis-

to, anterior ao próprio Executivo. Como o Executivo não pode tomar decisões que não respeitem as leis, ou que não sejam autorizadas

por elas,

o Legislativo passa a ter um imenso poder frente ao Executivo, pois,
ainda que este tenha a possibilidade

de veto, mesmo assim a decisão fi-

nal será do Legislativo, que tem o poder de derrubar o veto do Executivo.
Ao Judiciário,

que pode ser acionado para julgar determinada

questão,

cabe apenas considerar se a lei em exame respeita, ou não, uma lei maior, ou a Constituição.
A função legislativa da Câmara Municipal, como em qualquer parlamento democrático, está baseada no princípio da representação,
terístico das democracias representativas,

RIO ,

E

de que os parlamentares

Of E(KE~

caracelei-
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tos pelo povo, representam,
ranos. Nesta perspectiva,

majoritariamente,

os seus interesses

quanto mais representativa

sobe-

dos interesses

existentes na sociedade for a composição do Legislativo, maior a probabilidade das decisões serem democráticas.'

Este aspecto vai ser muito

importante na análise do processo de decisão referente ao Plano Diretor, que
será tratado em seguida.
A função fiscalizatória

é exercida pelos vereadores, que podem

exigir informações das várias secretarias, convocar secretários para esclarecimentos,

relatórios de despesas, formas de utilização das verbas

etc. Esse papel pode ser desempenhado por qualquer vereador individualmente, ou através das comissões. A Comissão Parlamentar

de Inquéri-

to, por exemplo, quando constituída a partir de procedimentos especiais,
têm o poder de uma autoridade judicial. O Tribunal de Contas também
faz parte da função fiscalizatória da Câmara Municipal, como órgão auxiliar do Poder Legislativo. (WHITAKER, 1992, p. 15). Em suma, a função fiscalizatória

do Legislativo representa um contrapeso ao poder do

Executivo, isto é, a defesa do cidadão, proposta por Montesquieu.
Nos termos de uma visão de conjunto do funcionamento

dos go-

vernos locais, tendo em vista o papel do Legislativo municipal no Brasil,
há uma diferenciação entre cidades de pequeno e médio porte, em relação às grandes cidades, conforme estudo de Edison Nunes, sobre as cidades de Marília e Piracicaba. Nas pequenas cidades, há uma concentração de poder nas mãos do Executivo, que estabelece relações de caráter
clientelista no trato das questões de governo, fazendo com que o Legislativo se torne uma instituição enfraquecida quanto às suas funções de governo.

O governo municipal

é assim, um poder sem contrapesos

(NUNES, 1991, p. 94).
Nas grandes cidades, o Legislativo Municipal, face ao Executivo,
detém um poder relativamente

1

maior, devido, entre outras causas, à

WHIT AKER, Chico. O que é vereador. São Paulo: Brasiliense,

1992, p. 14.
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maior complexidade social presente nos grandes aglomerados urbanos,
geradora de conflitos de interesses

que podem se articular

de forma

mais autônoma perante o Governo Local; a maior visibilidade das políticas públicas municipais e também pelo fato de os vereadores serem as
únicas lideranças com poder político-institucional

efetivo que o Executi-

vo dispõe para negociar (COUTO & ABRUCIO, 1995, p. 59). É importante também lembrar que o prefeito não dispõe do instrumento

da Medida

Provisória, por exemplo, como o presidente da república, ou da possibilidade de delegação de poderes para o prefeito, como o governador do estado. No entanto, estes fatos não significam que o Executivo Municipal
não disponha também de amplos poderes, pois os vereadores, da mesma
forma que os deputados federais e estaduais, dependem do prefeito para
obterem os recursos necessários ao atendimento das demandas das suas
bases eleitorais. Apenas comparativamente

as Câmaras Municipais são

mais fortes que as suas congêneres. (COUTO & ABRUCIO, loco cit.). Essas são algumas das influências,

na relação Executivo-Legislativo

âmbito local, daquilo que os autores denominam presidencialismo

no

muni-

cipal.

Antecedentes históricos

Vale a pena retomar aqui, ainda que de forma breve, que a instalação da Câmara Municipal em São Paulo se deu em 1560, de acordo com
os padrões político-administrativos

estabelecidos por Portugal, através

das Ordenações Manuelinas que determinavam

que somente os homens

bons teriam o direito de participar da definição da política da Colônia.f

Homens bons era a categoria que indicava as pessoas de posses, que não fossem comerciantes, judeus ou estrangeiros e nem exercessem ofício mecânico. Desta forma a metrópole garantia aos grandes proprietários de terras o direito de participação na vida política da Colônia. Em Grande Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo: Círculo do Livro, 1988, v. 6, p.1 081.

2
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No início, o poder municipal era constituído por, no mínimo, dois
vereadores e dois juízes ordinários'' que formavam uma vereação. Com
as Ordenações Filipinas, por volta do início do séc. XVII, as vereações se
transformaram

em Câmaras Municipais, ou Senado da Câmara, como

também eram chamadas, e constituídas por três vereadores eleitos, dois
juízes ordinários, um procurador, um tesoureiro e um escrivão. A partir
de 1696 surge o juiz de fora que passou a exercer a função de presidente
da Câmara. É importante salientar que, nos primórdios, o poder da Câmara era mais abrangente do que o do Legislativo atual, chegando, algumas vezes, a impugnar medidas dos governadores gerais.
A Câmara, além das funções de natureza legal, policial e judiciária, também exercia funções que hoje estão afetas ao Poder Executivo,
até porque, vale lembrar, não existia, na época, a figura do prefeito ou
seu equivalente. Assim, a Câmara se preocupa com a higiene pública, o
recebimento de impostos, arruamento

e edificações. No ano de 1594, a

Câmara, através da proibição da construção de imóveis sem alicerce,
prenuncia um futuro código de obras. (PORTO, 1992). Portanto, no período
colonial, além de não haver a noção de separação de poderes, também
era muito confuso o limite entre público e privado. (GROSSI, 1989, passim).

Nesse sentido, historicamente,

relação neopatrimonialista

o governo local reproduz a mesma

e clientelista que ocorre nos outros níveis de

governo, pois apesar da relevância do papel que lhe cabe no debate político e na elaboração de projetos de lei, o Legislativo perde relevância
como ator no processo decisório, por se transformar

em um canal privi-

legiado de acesso ao Executivo, do qual depende para obter prestígio e
benefícios para a sua clientela, como emprego, vagas em creches, asfalto
nas ruas etc. Em troca, o vereador apoia o Executivo, aprovando os seus
projetos de interesse.

3 Designavam

juiz ordinário quando eleito como os demais membros da Câmara; juiz de fora quando
nomeado pela Coroa. Em São Paulo, Prefeitura. O poder em São Paulo - história da administração
pública da cidade, 1954-1992. São Paulo: Cortez, 1992.
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Hoje, a Câmara de Vereadores é o órgão do Legislativo que, ao
lado do Executivo, constituem o Poder Municipal. Da mesma forma que
os demais poderes da União, dos Estados, e do Distrito Federal, também
o Poder Municipal obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Expresso no art. 37 da Constituição Federal, o princípio da legalidade cumpre-se, no âmbito local, por intermédio
da função legislativa da Câmara Municipal.

o Legislativo

Municipal no período 1989 . 1992

Nas eleições municipais de 1988, o PT concorreu coligado com dois
partidos: o PCB e o PC do B. Foram eleitos para a Câmara Municipal de
São Paulo, 53 vereadores, e o PT conseguiu eleger a maior bancada, sem,
no entanto, alcançar a maioria dos votos. A composição da Câmara naquela eleição está no quadro lI, na página a seguir."
O PT, além dos votos dos partidos coligados: PCB e PC do B, obteve o apoio do PDT, totalizando 19 votos, numa bancada de 53, portanto
36%. As demais bancadas ficaram com os 64% restantes,

conforme o

quadro III, na página seguinte.
Dos partidos coligados, apenas o PCB foi contemplado com um
cargo no governo, o que é indicativo, segundo as regras do jogo político,
de um apoio que não envolveu negociação de cargos no governo, portanto, uma rejeição ao modelo patrimonialista

de negociação política.

Portanto, nesse cenário que constituiu a X Legislatura, ou seja, o
período que vai de 1989 a 1992, correspondendo ao período de um mandato tanto do Executivo como do Legislativo, seriam necessários mais 8
vereadores para obter a maioria dos votos. Para a maioria absoluta seriam necessários, além dos 8, mais 3 votos. Para os analistas políticos

4

Reprodução do quadro 11 de COUTO, Cláudio G. 1995, p. 199.
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Quadro II - Bancadas partidárias na Câmara Municipal de São Paulo
Partido

Percentual

Cadeiras
16

30,19%

PMDB

9

16,98%

PDS

8

15,09%

PSDB

5

9,43%

PTB

5

9,43%

PFL

4

7,55%

PL

3

5,66%

PCB

1

1,89%

PCdoB

1

1,89%

PDT

1

1,89%

53

100,00%

PT

TOTAL

Quadro III - Composição das demais bancadas
PMDB

17%

PDS

15%

PTB

9%

PSDB

9%

PFL

8%

PL

6%

familiarizados com as negociações políticas, não seria difícil para o PT
obter esse apoio na bancada do PSDB, e na esquerda do PMDB. No entanto, desde que assumiu o cargo, a prefeita Luíza Erundina descartou a
possibilidade de uma coalizão partidária, fato que tem sido destacado por todos os que, de alguma forma, têm estudado a administração petista -,

como uma das maiores falhas de articulação política assumida,

inclusive pela própria prefeita, que acabou gerando uma enorme dificuldade na relação do Executivo com o Legislativo, e que inviabilizou a
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aprovação de uma série de projetos de lei fundamentais

para a viabiliza-

ção de importantes decisões de governo, como a reforma administrativa, a
Tarifa Zero e o próprio Plano Diretor.
Durante o primeiro ano de mandato da prefeita Luíza Erundina, o
presidente da Câmara foi o então vereador do PT, Eduardo Matarazzo
Suplicy. Logo nos primeiros meses, no dia 5 de abril de 1989, foi designada pelo Plenário uma Comissão Especial de Inquérito para apurar irregularidades

em todos os níveis5 no âmbito da instituição. Havia indí-

cios, que posteriormente foram confirmados durante a CEI, de várias irregularidades, tanto nos procedimentos para a aquisição de bens e serviços, e na realização de obras no prédio da Câmara, quanto no uso dos
seus serviços e recursos. A CEI, constituída pelos vereadores Luiz Carlos Moura, presidente do PCB; Antonio Carlos Caruso do PMDB; Walter
Abrahão do PDS; Walter Feldman, do PSDB e Chico Whitaker, relator,
do PT, concluiu seu trabalho três meses depois de instalada, tendo apurado licitações com cartas marcadas, direcionamento

de licitações; dis-

pensas irregulares de licitações; contratação a preços superiores aos de
mercado; duplos pagamentos;

falsificação de processos; utilização

de

funcionários, equipamentos e material de consumo da Câmara para fins
privados; uso de recursos públicos para fins pessoais; utilização de recursos da tesouraria em aplicações em benefício pessoal, entre outras irregularidades.

O relatório da CEI conclui solicitando uma série de me-

didas com o intuito de reestruturar
cionários comprovadamente

a Câmara, de responsabilizar

implicados nas irregularidades,

os fun-

e medidas

quanto a responsabilidade dos vereadores: Antonio Sampaio, Almir Guimarães, João Brasil Vita e Jamil Achoa, por meio de Comissões Processantes, uma vez que, embora não tenham detectado prova de enriquecimento ilícito, pelos vereadores, restou caracterizada
dência de improbidade adrninistratiua:

a hipótese de inci-

(CMSP, op. cit.). Pelo apoio deci-

cÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Comissão Especial de Inquérito que Apura Irregularidades em todos os Níveis no Âmbito da Câmara Municipal de São Paulo. Relatório, 1989.
5
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sivo à CEI, bem como pela tentativa de moralizar uma série de procedimentos administrativos,

o presidente da Câmara em particular

se des-

gastou perante os vereadores de oposição, com conseqüentes desdobramentos na relação Executivo-Legislativo.

Composição e Funcionamento das Comissões Especializadas

As Comissões integram a estrutura burocrática da Câmara Municipal e são previstas na Lei Orgânica do Município. (art. 32, seção V, título III). Elas podem ser de dois tipos: temporárias e permanentes, constituídas na forma e com atribuições previstas no Regimento Interno da
Câmara Municipal. São temporárias, as Comissões Especiais de Estudo,
formadas por grupos delegados do Plenário para o trato de questões
emergentes

relevantes,

e as Comissões Parlamentares

constituídas

para num determinado prazo, promover a investigação de

fatos considerados irregulares.

Estas são instaladas

de Inquéritos,

quando aprovadas

em plenário por um número regimental de vereadores e tem prazo para
conclusão dos trabalhos.
As comissões permanentes da Câmara Municipal de São Paulo são 7:
• Constituição e Justiça
• Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente
• Finanças e Orçamento
• Atividade Econômica
• Educação, Cultura e Esporte
• Administração Pública
• Saúde, Promoção Social e Trabalho.
As comissões devem garantir, na medida do possível, pelo menos a
presença de um vereador de cada partido. Após a constituição, cada comissão elege os respectivos Presidentes e Vice, o que na prática significa
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uma importante

articulação política, no sentido de garantir

a maioria

governista nas comissões mais estratégicas, o que facilitará futuramente, ao Executivo, a tramitação dos seus projetos de lei. O funcionamento
das comissões é disciplinado pelo Regimento Interno, que estabelece os
prazos para manifestação, assim como estabelece em que circunstâncias
esses prazos podem ser sobrestados. Os vereadores, de 7 a 9 por comissão, são assessorados por técnicos especialistas, funcionários estáveis da
Câmara, admitidos por concurso público e cuja função é analisar tecnicamente as matérias referentes aos projetos de lei, fornecendo aos vereadores pareceres que irão subsidiar o processo de tomada de decisão.
Quem determina por quais comissões deve passar um projeto de lei é o
presidente da Câmara. A composição técnica das comissões é estabelecida através de resolução que tem força de Lei, sendo que, no caso da Comissão de Política Urbana, por exemplo, está previsto um quadro técnico
de três engenheiros ou arquitetos."
Os técnicos das Comissões, entre as suas atribuições expressas na
Lei Orgânica do Município, têm que prestar assessoria aos vereadores:
na elaboração de pareceres; nas reuniões das comissões; nas audiências
públicas e na fiscalização do Executivo. No entanto, por falta de condições internas da própria Câmara, bem como por falta de técnicos, a referida
fiscalização ainda não foi implementada.
Pela forma da sua inserção na burocracia do legislativo, os profissionais que compõem as comissões são detentores de um poder, cuja natureza e magnitude estão por ser desvelados. Esse poder aparente pode
ser relativizado no momento em que é ressaltado que o parecer é do vereador, quem assina o parecer é o vereador, portanto a vontade é do vereador, o que nós fazemos é realmente esclarecer o vereador, dos prós e dos
contra (...) o que prevalece é sempre o parecer do vereador, porque quem
tem o mandato é o vereador e não a assessoria, ele [o vereador] tem que
6 Informações prestadas por Roberto Rochlitz, Assessor-técnico
Supervisor, da Comissão de Política
Urbana, Metropolitana e de Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo, em 21.12.95.
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saber o que quer. A nossa função é orientar para que na hora de votar ele
tenha consciência do que está votando (ROCHLITZ).
Dependendo da circunstância,

os profissionais da comissão são

responsáveis pelo aperfeiçoamento dos projetos de lei que foram formulados de uma maneira pouco clara, confusa ou em desacordo com dispositivos legais já consagrados. Assim, através da elaboração de substitutivos, aprovados pelo próprio autor, o projeto de lei pode ser aperfeiçoado
na sua passagem pelas comissões.
Este espaço de poder dos profissionais pode aumentar ou se manter restrito, dependendo de inúmeros fatores, desde características
soais do vereador

pes-

- como ser mais ou menos receptivo a opiniões, mais

ou menos centralizador -,

até o grau de conhecimento que o vereador

detenha a respeito da matéria objeto de estudo. Assim, quanto maior o
conhecimento do vereador, menores são as chances dos profissionais interferirem no seu parecer, uma vez que o vereador determina em que
termos seja elaborado o parecer. Inversamente,

quanto menos o verea-

dor esteja familiarizado com o tema, maior a possibilidade de autonomia
nos pareceres.
A fim de evitar que isso venha a ocorrer, recomenda-se, no regimento interno, que os vereadores integrem as comissões de acordo com a
sua formação profissional ou área de atuação. Apesar da recomendação,
no entanto, a composição das comissões, seus presidentes e relatores dependem de um intrincado jogo de forças políticas que leva em conta o
partido que detém a maioria, acordos intra e inter partidários, coalisões
e outros apoios.
As comissões podem solicitar, ao Executivo, informações adicionais para esclarecimento da matéria em pauta. Este procedimento está
previsto na Lei Orgânica do Município, e o prazo para tramitação pelas
comissões fica suspenso até o retorno do projeto de lei com as informações solicitadas. Assim, muitas vezes este expediente é utilizado pelo legislativo com sentido protelatório, quando há interesse em ganhar tem-
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po para articulações, negociações políticas, ou mesmo para aumentar

o

poder de barganha por parte do Legislativo. O Executivo também utiliza
os mesmos mecanismos protelatórios, ao fornecer, de forma insuficiente,
as informações solicitadas

pelo Legislativo, fazendo com que alguns

projetos transitem inúmeras vezes entre os dois poderes.
O poder e a influência das comissões permanentes
ressaltados

também foram

por CAMPELLO DE SOUZA (1990, p. 127), em seu estudo

sobre o Estado e partidos políticos no Brasil, no qual ela focaliza o período de 1930 a 1964, tendo em vista analisar o controle que os partidos
majoritários

exercem na composição interna das comissões, o que facili-

taria ou tornaria remota a possibilidade de aprovar um projeto em plenário.

A Tramitação do Projeto de Lei
do Plano Diretor pelas Comissões
As comissões foram as instâncias em que o projeto de lei do Plano
Diretor permaneceu durante toda a fase de discussão na Câmara Municipal. Como já foi dito inicialmente, o projeto não chegou a ser votado em
plenário. Portanto, a negociação que se estabeleceu durante a sua tramitação, se deu no âmbito das comissões, que fazem parte do processo legislativo.
Na

linguagem

comum,

as expressões

"procedimento legislativo" designam igualmente
vicissitudes

Processo

Legislativo

e de forma genérica as

das produções das leis. Entre os politólogos e juristas

consolidando a idéia de atribuir ao procedimento

e

o significado

se vai

convenci-

onal de fenômeno dinâmico da realidade social, que se caracteriza por
uma concatenação de atos e de fatos não necessariamente
pelo direito, começando com a demanda

disciplinada

da lei e terminando

com a

"decisão" da lei ou com a rejeição da demanda (PREDIERI, 1991). No que
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se refere ao Processo Legislativo, é incontestável que ele indica uma seqüência juridicamente

preordenada

busca de um determinado

de atividades

resultado:

a formação ou a rejeição da lei.

Donde se segue que o Processo Legislativo,
abrange o procedimento

de vários sujeitos na

bastante

mais complexo,

legislativo (iter legis), entendido como uma parte

de tal 'processo' que está sujeita à normas de ordenamento positivo.

7

O Projeto de Lei do Plano Diretor iniciou a tramitação na Câmara
Municipal, obrigatoriamente'",

pela Comissão de Constituição e Justiça,

presidida pelo vereador Gilberto Nascimento do PMDB, que é a instância que vai verificar se o projeto em pauta, está de acordo com as leis
maiores e se é constitucional. Com relação ao projeto de lei do Plano Diretor, sempre que as comissões solicitaram

informações adicionais ao

Executivo, a SEMPLA as forneceu dentro do prazo e sempre se colocou à
disposição dos vereadores para os esclarecimentos

necessários. Após a

realização de duas Audiências Públicas, o parecer da comissão foi pela
legalidade do projeto, com apenas um voto contrário do vereador Walter
Abrahão, do antigo PDS.
Em seguida foi encaminhado para a Comissão de Política Urbana,
Metropolitana

e Meio Ambiente, presidida pelo vereador Antonio Sam-

paio, Após a realização de mais duas Audiências Públicas, o presidente
decidiu aguardar que as outras comissões apresentassem

suas análises,

para então se manifestar.
O projeto de lei passou ainda, pela Comissão de Finanças e Orçamento, que apresentou duas emendas.
Finalmente, a Comissão de Administração Pública realizou quatro
reuniões técnicas, solicitou informações ao Executivo, promoveu oito Audiências Públicas, e emitiu um parecer no qual fazia referências às con-

7 OLIVETTI, Nino. Em BOBBIO, Norberto et alii. Dicionário de política, v. 2 verbete processo legislativo. Brasília: UNB, 1991.
8 Conforme o art. 47 do Regimento Interno, todos os projetos passam inicialmente por essa comissão,
com exceção da Lei do Orçamento e Planejamento Plurianual que vão diretamente para a Comissão
de Finanças e Orçamento.
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trovérsias geradas pelo projeto do Executivo, argumentando

que deveria

haver duas fases de discussão e aprovação do Plano Diretor: a primeira,
referente às suas diretrizes gerais, e a segunda, abordando diretrizes
específicas em níveis setorial e local. Propunha, ainda, ao Plenário da
Câmara, a adoção de uma tramitação especial, assim como a constituição
de uma Comissão Especial, com a finalidade de apresentar,
sões complementares,

um substitutivo. Junto com o parecer, a comissão

elaborou o documento Subsídios
Urbano do Município

após discus-

Sobre a Política

de Desenvolvimento

de São Paulo para Formulação

de Diretrizes

que

Devem Constar no Plano Diretor. O parecer teve 3 votos contrários, dos vereadores Ítalo Cardoso e Tita Dias, do PT e Ushitaro Kamia, do PSB, que
eram favoráveis na íntegra, ao projeto de lei do Executivo.
A mais significativa manifestação foi a da Comissão de Constituição e Justiça, pela legalidade do projeto, em oposição à do Instituto dos
Advogados, pela inconstitucionalidade.

Além dessa manifestação do Ins-

tituto, o professor Ives Gandra da Silva Martins," declarou, através de
documento que apresentou durante Audiência Pública, que o instrumento solo criado constituía um atentado

ao direito de propriedade.i"

vez que o município estaria, na realidade, desapropriando

uma

sem indeniza-

ção, o proprietário, para depois revender-lhe, mediante a outorga onerosa, o direito de construir. Nesse sentido, estaria o município legislando
sobre direito civil, que é de competência privativa da União (MARTINS,
op. cit.).
Assim, as Comissões, após inúmeras
quais participaram

Audiências Públicas,

as entidades representativas

dos interesses

das

imobili-

ários, dos interesses corporativos e alguns segmentos mais mobilizados
representantes

da sociedade civil, apresentaram

três substitutivos

ao

projeto de lei do Executivo, a saber: o do Movimento Defenda São Paulo;
9 Advogado tributarista, professor emérito
Estado Maior do Exercito e presidente do
Comercio do Estado de São Paulo, foi um
10 MARTINS, Ives G. Atentado ao direito

da Universidade Mackenzie e da Escola de Comando e
Conselho Superior de Estudos Jurídicos da Federação do
dos aliados dos representantes do setor imobiliário.
de propriedade. Mimeo, s/d.
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do vereador José Índio e o substitutivo posteriormente

conhecido como

S12, apresentado por entidades do setor imobiliário, em conjunto com o
Executivo, que será abordado no próximo capítulo, juntamente

com um

último substitutivo apresentado durante a fase de negociação.

As Audiências Públicas e a participação da Sociedade Civil
As Audiências Públicas constituem

um mecanismo

expresso no

art. 41 da Lei Orgânica do Município, cujo objetivo é dar visibilidade aos
projetos em discussão na Câmara Municipal, bem como estabelecer um
espaço democrático no qual a sociedade civil e o cidadão possam se manifestar quanto ao conteúdo da matéria em discussão. A própria Lei Orgânica do Município estabelece que a Câmara Municipal, através de suas Comissões permanentes

(...) convocará obrigatoriamente,

pelo menos

duas audiências públicas durante a tramitação de projetos de lei que versem sobre ( ...), e enumera dez matérias que necessariamente

serão tema

de audiências, sendo a primeira delas o Plano Diretor.
Quanto ao conceito de Sociedade Civil, vale destacar que ele surge
em várias acepções, sobretudo em Rousseau, Hegel, Marx e Gramsci, no
decorrer da história do pensamento político, referenciado às questões colocadas pela relação (ou não), entre Estado e sociedade. Para efeito do
enquadramento conceitual do processo de participação da sociedade civil
na elaboração e negociação do projeto de lei do Plano Diretor, pode-se
considerá-lo como a expressão do que Bobbio denomina genericamente
marxista. Assim, ...entende-se por Sociedade civil, a esfera das relações
entre indivíduos, entre grupos, entre classes sociais, que se desenvolvem à
margem das relações de poder que caracteriza

as instituições

estatais

(BOBBIO, 1991, p. 1210). Assim, no sentido marxista, há uma correspondência entre a sociedade civil e a estrutura

econômica da sociedade,

sendo que a classe economicamente dominante detém maior poder na
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sociedade civil. Nessa perspectiva PEREIRA (1995, p. 91) afirma que sociedade civil é o povo organizado e ponderado de acordo com os diferentes pesos políticos de cada grupo social ao qual pertence o cidadão.

°

autor lembra também que não se deve confundir sociedade civil com a
população ou com o povo: o povo deve ser entendido como o conjunto dos
cidadãos que detém os mesmos direitos, enquanto a sociedade civil é
constituída

pelos cidadãos organizados e qualificados de acordo com o

poder dos grupos ou associações a que pertencem (PEREIRA, op. cito p.
92). No interior da sociedade civil, a partir de uma complexificação e diferenciação da estrutura

de representação

de interesses, deve-se distin-

guir os lobbies, os grupos de interesse e os grupos de pressão. Lobbies
constituiriam

a transmissão

de mensagens do grupo de pressão aos to-

madores de decisões políticas, por meio de representantes

especializa-

dos. Em alguns países, como nos Estados Unidos, os lobbies são legalmente reconhecidos; grupos de interesse são os grupos estruturados
articulados

em função de seus interesses

pressão, além de estruturados,

e

específicos, e os grupos de

têm a sua modalidade de ação configura-

da tendo em vista a efetivação de seus fins: a pressão, ou seja, influenciar
as decisões que serão tomadas pelo poder político, no sentido do interesse do grupo, utilizando

ou não de sanções positivas

ou negativas

(PASQUINO, 1991, p. 570).
Para efeito de clareza do processo de participação da sociedade civil, podemos dizer que ela se deu em três momentos distintos.

°

primei-

ro, na fase inicial, na SEMPLA, durante a fase de elaboração do projeto;
o segundo, durante as audiências públicas, no cumprimento de uma formalidade legal, e o terceiro momento que constituiu o mesão de negociação, que será tratado no capítulo 6. Nesse sentido, não foram todas as
entidades que participaram

de todo o processo, mas essas variações não

foram significativas e não serão levadas em consideração, uma vez que
um núcleo consistente, em termos de representação

de interesses,

maneceu durante todo o desenrolar do processo, participando

per-

de forma
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intensa e articulada

em suas corporações específicas. As audiências pú-

blicas foram convocadas pelas várias comissões pelas quais passou o
projeto, e as entidades participantes

foram as seguintes:

Sociedadedos Engenheiros, Arquitetos e AgrônomosMunicipais - SEAM;
Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo;
Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura

- ASBEA;

Associação Comercial de São Paulo - ACSP;
Instituto de Engenharia

- IE;

Instituto dos Arquitetos do Brasil- IAB-SP;
Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo;
Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas
no Estado de São Paulo - SINDUSCON;
Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração

de

Imóveis - SECOVI;
Federação do Comércio do Estado de São Paulo - FCESP;
Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo;
Movimento Defenda São Paulo;
Associaçãodas Empresas de loteamento do Estado de São Paulo - AELO;
Federação Internacional

das Profissões Imobiliárias

- FIABCI;

Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de ConstruçãoANAMACO;
Associação Nacional do Solo Urbano - ANSUR;
Instituto Brasileiro de Estudos Prospectivos - IBREP.
Como já foi relatado anteriormente,

o processo de realização das

Audiências Públicas foi concluído sem que se chegasse a um consenso
sobre o Plano Diretor. Foram momentos de grandes
houve a oportunidade
ções -

de manifestações

e que foi possível um rear-

em torno dos substitutivos

que acabou propiciando a instauração

em que

de posições, opiniões e declara-

as mais diferentes e divergentes -,

ranjo das forças presentes

debates,

apresentados,

o

de um outro processo de negocia-

ção, em continuidade às Audiências Públicas.
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Quanto à participação da sociedade civil, pode-se dizer que ela esteve representada

pelos grupos corporativos e de interesses,

tendo sido

muito pequena a participação de associações de moradores, de movimentos sociais e de entidades não-governamentais,

as ONGs, e outras da ca-

tegoria do Terceiro Setor, isto é, não lucrativas e não governamentais.
Nesse sentido, havia a predominância

de interesses

corporativos, evi-

dente a partir da relação das entidades participantes.

É importante res-

saltar que, naquele momento, os protagonistas foram esses representantes da sociedade civil. O Executivo perdeu relevância e os vereadores
permaneceram

como ouvintes atentos da cena.

Cabe ainda destacar, a significativa cobertura da imprensa escrita, sobretudo os jornais de grande circulação, que deram ampla divulgação ao projeto do Plano Diretor e às Audiências Públicas. O jornal dominical Shopping News, publicou uma série de artigos de página inteira,
com explicações sobre o Plano Diretor, confrontando as afirmações de
empresários

do setor imobiliário e técnicos da SEMPLA A Folha de São

Paulo abriu a sua coluna Administração

Pública, para a manifestação

das entidades que participavam da negociação do Plano, como a ANSUR,
o Movimento Defenda São Paulo, SECOVI e outras, assim como aos autores do Plano: Raquel Rolnik, Lucio Kovarick, Nadia Somekh, Sarah
Feldmann
11 Relação

entre outros.i ' Os artigos assinados tratavam

as questões

de alguns artigos:
Executivo: Nadia Somekh, Verticalização, adensamento e pobreza. Folha de São Paulo;
Lúcio Kovarick, Plano Diretor, a cidade posta em questão. Shopping News 8.9.91;
Sarah Feldmann, Plano Diretor e urbanismo. Diário Popular, 25.5.91;
José Marinho Nery da Silva Jr., Plano Diretor e cortiços. Folha de São Paulo 28.9.91
Câmara Municipal: Chico Whitaker, Todo pacto é uma proposta ética. Shopping News 16.6.91;
Câmara começa a debater o plano diretor. O São Paulo 28.3.91; Plano Diretor em debate. O São Paulo 18.4.91.
Sociedade civil: Victor Carvalho Pinto (ANSUR), Plano Diretor - assunto de sábios? Folha de São
Paulo, 27.11.91;
José Carlos de Figueiredo Ferraz, Uma aparente descompressão demográfica. Folha de
São Paulo s/d.; Novo Plano Diretor piora São Paulo, diz ex-prefeito. Folha de São Paulo
4.8.9l.
Carlos Bratke e Ciro Pirondi, ambos do Instituto dos Arquitetos, Os arquitetos e o Plano
Diretor. Folha de São Paulo 25.10.91
Empresários temem fim do zoneamento, Shopping News, 23.6.91;
Plano Diretor: um centro ainda mais congestionado? Shopping News, 24.2.91;
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abordadas no Plano Diretor, tentando traduzir para os leitores, em uma
linguagem acessível, os temas mais polêmicos. Apesar disso, a repercussão junto à opinião pública foi mínima, com exceção de um movimento
que se organizou no bairro de classe média da zona sul: Granja Julieta,
cujos moradores, preocupados com a mudança na lei de zoneamento, que
poderia provocar alterações nas características

do bairro, se mobiliza-

ram contra o Plano Diretor. Fatos como esse são comuns na história urbana da cidade. De um modo geral, sobretudo as classes média e alta não
se mobilizam em defesa de interesses gerais da coletividade, a não ser
frente à possibilidade de serem prejudicados em seus interesses

mais

específicos. São exemplos, a criação do Movimento Defenda São Paulo, a
demolição dos casarões da Av. Paulista e o mais recente Movimento Vila
Olímpia Viva, contrário às obras na Av. Faria Lima. Com mais razão,
para a população mais pobre, Plano Diretor é algo completamente

fora

das suas preocupações de sobrevivência cotidiana. Ao mesmo tempo é
importante

lembrar a carência de canais institucionais

eficazes e per-

manentes que viabilizem e estimulem a participação política dos cidadãos, independentemente
nais de representação

da sua classe social, considerando que os ca-

tradicionais, como os partidos políticos, associa-

ções etc. têm se mostrado ineficazes como agências de articulação

e

agregação de interesses (BRASILEIRO, 1976).
Em suma, neste capítulo algumas evidências podem ser apontadas. A primeira delas é que as comissões permanentes

constituem um

espaço privilegiado na preparação da tomada de decisão pelo Legislativo,
em função do poder de mobilização dos interesses
de lei. Uma outra questão relevante

envolvidos no projeto

é que o poder político não pode

prescindir do saber especializado: o Legislativo possui o seu próprio corpo técnico, que o assessora, com o objetivo de diminuir os riscos que a
tomada de decisão impõe. São profissionais

especialmente

recrutados,

Censo derruba Plano Diretor. O Estado de São Paulo, 17.2.92;
Victor Carvalho Pinto, O ocaso de um plano. Folha de São Paulo, 11.11.92.
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selecionados e que são periodicamente treinados, no sentido de se capacitarem para assessorar o processo de tomada de decisão. Portanto, associar o Executivo como exclusivamente técnico e o Legislativo como
unicamente locus de ação política, pode ser restritivo em termos da análise da relação entre ambos os poderes. Outra evidência é que o Plano
Diretor, apesar de representar

a política urbana por excelência, não des-

perta o interesse dos movimentos sociais urbanos, na intensidade requerida para pressionar

o Legislativo a efetivar uma decisão, por ser uma

política difusa e muito complexa. A sociedade civil esteve representada
apenas pelos grupos que, de uma forma direta ou in.direta, seriam atingidos nos seus interesses corporativos pelos novos paradigmas propostos
no Plano Diretor. Outro aspecto dessa evidência diz respeito à complexidade ou a tecnicidade envolvida nas questões apresentadas
como fator de distanciamento

pelo Plano,

de uma maior representatividade

dos gru-

pos da sociedade que, de acordo com Lindblom, decorre da discrepância
entre a capacidade cognitiva limitada do ser humano e a complexidade
dos problemas das políticas. Além dessa limitação biológica, o impairment,12

produzido socialmente,

profundamente

na capacidade das pessoas refletirem

a respeito dos problemas sociais e sobre as opções quan-

to às políticas públicas, impedidas que estão como cidadãs de desenvolver e exercitar a sua capacidade de raciocinar e portanto de avaliar essas questões (LINDBLOM, 1981 p. 21 e 1993, p.5-6).

12 A tradução literal é pioramento,
deterioração, depreciação. (The New Barsa Dictionary ofthe English and Portuguese Languages, 1969 e Webster's New World Dictionary, 1963).
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CAPÍTULO 6

o PROCESSO

DE NEGOCIAÇÃO DO PLANO DIRETOR

Durante a tramitação do projeto de lei, a Câmara Municipal, através dos vereadores das respectivas comissões, confrontou o Plano Diretor com os seus autores e as entidades representativas

dos interesses

que, de alguma forma, são afetados por ele. Neste processo, o Legislativo
Municipal cumpriu o seu papel de funcionar como caixa de ressonância
das aspirações divergentes da sociedade que, naquele momento, se fizeram representar,

independentemente

de quais interesses

jogo. Durante este processo, os vereadores utilizaram
que lhes são facultados pelo regulamento,

estavam em

os mecanismos

como solicitar informações

adicionais ao Executivo, requisitar o projeto de lei de uma comissão para
outra etc. mecanismos que foram considerados, por alguns analistas,
como protelatórios ou sabotadores, uma vez que, as informações solicitadas, referiam-se a minúcias e detalhes do projeto. Pode ser verdadeira a
intenção, no entanto, é preciso entender as regras do jogo democrático
para uma avaliação mais consistente do processo que ocorreu com a discussão deste Plano.
Nesta perspectiva, considero a etapa em que o Projeto de Lei tramitou pelas várias comissões, como uma fase de levantamento
tões, de debates e de discussões. Naquele momento os interesses

de quesforam,

de alguma forma, explicitados, e os vereadores puderam sentir o peso e a
importância

da matéria sobre a qual iriam legislar. Além disso, foi o

momento da expressão dos interesses legítimos da sociedade que se fez
representar.

Evidentemente

interesses

particularistas

estiveram pre-

sentes. Isso porque, no parlamento, estão presentes políticos que pautam a sua prática em função da obtenção de vantagens pessoais, dificultando manifestar o seu parecer, para, com isso, valorizá-lo, em troca de
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cargos ou simplesmente para receber dinheiro. Esses fatos são do conhecimento de todos, e o vereador Chico Whitaker, do PT, assim se manifesta em relação aos procedimentos utilizados para obtenção de apoio por
parte do Executivo: ... isso permite que vereadores chantageiem com seu
poder, vendendo seu voto de parlamentares

ao executivo, ou seja, trocan-

do a aprovação de seus projetos e ações por benefícios pessoais. Mais adiante, referindo-se aos votos dados para aprovar solicitações do Executivo): ...receberão uma contrapartida
-,

-

da Prefeitura (ou das empresas)

em favores, vantagens, mordomias ou até mesmo em bens e dinheiro.

1

O ex-governador, atual deputado federal do PSDB, Franco Montoro, relata dois episódios em que parlamentares

fizeram chegar a ele enquanto

governador, a intenção de votar favoravelmente,

apenas em troca de

vantagens pessoais.f
Esta característica
tura neopatrimonialista

dos nossos parlamentos é uma herança da culmais remota, e clientelista/populista

mais re-

centes. Faz parte do jogo político, e faz com que o processo democrático
seja capenga e distorcido. No entanto, é preciso analisá-lo a partir das
próprias regras que regem o processo destes parlamentos.

Este aspecto

precisa ficar claro para que pseudo-questões como falta de quorum, adiamentos etc. não se tornem explicações equivocadas para problemas mais
complexos, que se relacionam com sistema eleitoral, representação,
cação política e mecanismos de controle e responsabilização.

edu-

Nesse sen-

tido, considero essencial analisar a tentativa de negociação, inovadora,
que se estabeleceu, naquele momento, entre os atores envolvidos no processo, e que, segundo a opinião de alguns participantes,

teve anteceden-

tes apenas por ocasião da elaboração da Lei Orgânica.

WHIT AKER, Chico. Os mecanismos da perversão. Boletim s/d e entrevista concedida em 21.12.95.
O primeiro caso foi o da indicação do então deputado Mário Covas, para a Prefeitura de São Paulo,
e o segundo foi por ocasião da doação de um hotel de propriedade do Estado para que o SENAC ali
instalasse um curso de hotelaria. Em ambos os casos, o ex-governador recusou aceitar esse tipo de negociação e os deputados acabaram votando favoravelmente às duas propostas, sendo que no caso do
ex-prefeito, a aprovação foi pela diferença de apenas 1 voto. Já no caso do hotel, foi por unanimidade.
Entrevista concedida em 5.02.96.
1

2
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Assim, entendo que o verdadeiro processo de negociação teve início quando, esgotadas as possibilidades de entendimento nas comissões,
o então presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, vereador Antonio Sampaio, face às diferentes e divergentes propostas reivindicadas pelas entidades da sociedade civil, influenciado por algumas
lideranças

partidárias,

convoca todos os envolvidos no processo para

uma negociação inovadora, que ficou conhecida como mesão,

por ter se

realizado no salão Tiradentes da Câmara Municipal, onde osparticipantes se sentavam em volta de uma grande mesa e iniciaram a busca do
consenso. Esta foi a novidade, em que pese não terem chegado a um
acordo.
Neste capítulo, o foco central é o processo de negociação, tendo como contexto a relação que se estabeleceu entre o Executivo e o Legislativo no período analisado, e as questões polêmicas suscitadas pelo Plano
Diretor que, de uma certa forma, contribuíram para a sua rejeição pela
Câmara. Finalmente, será montado um quadro explicativo que tentará
apontar as causas implicadas neste aparente fracasso do processo decisório.

A Relação entre o Executivo e os Vereadores
A relação entre o Executivo e a Câmara Municipal refletiu fielmente a ambigüidade do PT frente ao Parlamento,
3. É notável a semelhança entre as características

referida no capítulo
apontadas por Duver-

ger, de um partido de origem exterior ao parlamento, com o caráter da
ação petista face àquela Instituição .... a luta eleitoral e parlamentar

(...)

não é senão um dos elementos da ação geral do partido, um dos meios
que ele emprega, dentre

outros,

para

realizar

seus fins

políticos

(DUVERGER, 1980, p. 32). No documento referente ao seu VII Encontro, o PT se refere ao Parlamento e aos Executivos como locais reserva-
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dos pelas classes dominantes para a disputa do poder; o plano institucional [é] uma frente de luta. Fizemos uma opção de ocupar espaços institucionais ... ao mesmo tempo em que considera o detentor de um mandato
desempenhando um papel semelhante ao de um sindicalista ou militante do movimento popular (AZEVEDO, op. cito p. 49). Essas expressões,
presentes naquele documento, como aponta o autor, induz à conclusão de
que a ocupação de espaços institucionais,

se constitui num expediente

estratégico, mais do que no reconhecimento da legitimidade desses mecanismos institucionais.

Na mesma perspectiva aponta Couto para as

ambigüidades na relação do PT com o Legislativo, afirmando que os petistas que assumiram
neamente,

o

cargos no Executivo, não assumiram

Parlamento

como foco privilegiado

simulta-

de ação política

(COUTO, 1995, p. 191).
A exaltação das formas de democracia direta, em termos de representação institucional; o caráter de partido movimentista; a visão de que
a negociação no parlamento implicava, necessariamente,
to em uma prática política patrimonialista

no envolvimen-

e a recusa em estabelecer

coalizões, levaram a prefeita Luíza Erundina a acreditar que poderia governar a cidade de São Paulo à margem da negociação com o legislativo.
A convicção de que poderia contar com o poder de mobilização do PT, assim como com a pressão dos movimentos populares junto à Câmara, no
caso desta Instituição criar obstáculos para a aprovação dos projetos de
lei do Executivo, também ajudou a estabelecer os princípios segundo os
quais seriam estabelecidas as relações entre a prefeita e os vereadores.
Este posicionamento, inicialmente assumidoa pela prefeita, revelador do que Couto denomina republicanismo

excludente,

e a alegada

inabilidade do presidente da Câmara, Eduardo Suplicy, no seu relacionamento com os vereadores, de um modo geral, somados ao clima de disputa exacerbada devido ao ano de eleição presidencial, foram os fatores
básicos do surgimento de uma relação de animosidade entre os vereadores da
situação e da oposição, durante o primeiro ano do governo petista (COUTO
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& ABRUCIO, 1993, p. 68). Na realidade, essas características

do início

da gestão da prefeita Luíza Erundina, vão impor os termos em que a relação entre os dois poderes vai se desenvolver até o final do seu mandato. Assim, para os vereadores dos outros partidos, o PT adotou uma postura isolacionista, que prejudicou o relacionamento político no âmbito do
parlamento. Em que pese as tentativas explícitas do Executivo, por volta
do terceiro ano de gestão, de reverter a posição inicialmente

adotada, a

relação com o Legislativo já estava consolidada. Foi só aí que ficou claro
ao PT que timing, em política, é uma questão fundamental.
Na avaliação do vereador da oposição, e que foi presidente da Câmara em 1991, Arnaldo Madeira, a maioria dos vereadores,

que não

eram especialistas, estava contra o plano diretor pelo fato de ser do PT.
Segundo ele, uma parte da Câmara se opôs às iniciativas do Executivo
em resposta ao seu desinteresse em negociar. Uma outra parte discordava da proposta do plano, considerada uma intervenção urbana muito radical em termos da mudança que propunha. No entanto, a questão política foi a preponderante:

o PT gerou uma desconfiança com relação aos

métodos que usava, no sentido da não negociação. Assim, na avaliação
desse vereador, faltaram condições políticas dentro e fora da Câmara
que garantissem

a aprovação do plano. As condições externas a que ele

se refere seriam algumas manifestações dos moradores de bairros que
protestaram

contra a mudança na lei de zoneamen.to, temendo a deterio-

ração do bairro, com a permissão de usos não residenciais. '
Além desses aspectos, uma questão também ressaltada

nas entre-

vistas diz respeito às divergências internas à bancada do PT, das suas
várias facções e do relacionamento do partido com a prefeita. Assim, a
bancada petista na Câmara não constituiu uma força capaz de defender
o plano e reverter a desconfiança gerada pelas propostas nele contidas.

3

Entrevista concedida em 18.12.95.
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o Mesão

de Negociação

Após o processo de discussão nas Audiências Públicas, que se estendeu até o mês de março, ocorreu a apresentação
ao projeto de lei original. Posteriormente

de três substitutivos

um dos substitutivos,

o do ve-

reador José Índio, foi incorporado em outro, e os que foram, afinal, objeto de análise e serviram de base para a elaboração de um possível consenso, foram 4, incluindo o projeto de lei do Executivo. Os substitutivos

e

os seus atores estavam assim configurados:
1- Projeto de lei do Executivo;
2- Substitutivo

do Movimento Defenda São Paulo/

pelo arquiteto Cândido Malta Campos, representando

apresentado

as entidades asso-

ciadas ao Movimento;
3- Substitutivo

do IBREP;

4- S-12, substitutivo

apresentado

pelo vereador Andrade Figueira,

que levou este nome por ter sido a décima segunda versão, elaborado por
entidades do setor imobiliário em conjunto com técnicos da SEMPLA e
SEHAB, a partir do projeto do Executivo. As entidades que participaram
da elaboração do S-12, foram as seguintes:
Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura

- ASBEA;

Associaçãodas Empresas de Loteamento doEstado de São Paulo -AELO;
Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção;
Associação Comercial de São Paulo - ACSP;
Instituto de Engenharia

- IE;

Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB-SP;
Federação do Comércio do Estado de São Paulo - FCESP;
Este movimento surgiu em 1985 quando o então prefeito Jânio Quadros, apresentou projetos de
intervenção urbana que entre outras medidas, propunha alterar a lei do zoeamento nos Jardins, a verticalização nos chamados bairros verdes, Alto de Pinheiros, região da PedrOSOde Moraes, operações
urbanas na região centrai da cidade (Santa Ifigênia) e no Bexiga, que acabou sendo tombado. O Movimento teve origem na classe média, que nesses bairros se mobilizou em defesa da zona 1 (estritamente residencial) mas hoje defende interesses mais gerais, tendo como associadas, 255 entidades de
bairro em toda a cidade. (Roberto Saruê, atuaI presidente do Defenda São Paulo, informações dadas
em 13.2.96).
4
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Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo;
Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis - SECOVI;
Federação Internacional das Profissões Imobiliárias - FIABCI;
Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas
- SINDUSCON;
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
No dia 23 de abril de 1992, o vereador Antonio Sampaio, presidente da Comissão de Política Urbana, convoca uma reunião especial na
qual estavam presentes representantes

do Executivo, as entidades

da

sociedade civil e os vereadores. O objetivo da reunião era apreciar as
propostas já encaminhadas, por meio de um sistema de trabalho que não
se confundisse com as Audiências Públicas. A intenção, segundo o vereador era encontrar uma média de opinião, um denominador

do que en-

contramos de favorável ou contrário aos substitutivos.5 Todos aplaudiram
a iniciativa e o vereador Maurício Faria propôs que fosse adotado um regime intensivo de trabalho, que se criasse um mesão de negociação semelhante ao que foi feito por ocasião da elaboração da Lei Orgânica. Haveria a participação tripartite,
forço com a responsabilidade

com Antonio Sampaio à frente desse esde sintetizar um substitutivo final que se-

ria dos vereadores. Participariam dessa mesa os representantes

da Socie-

dade Civil, das entidades de classe e do Executivo. O relator, vereador
Andrade Figueira, ressalta a importância do momento em que o presidente da Câmara, vereador Paulo Kobayashi, colocara em pauta de discussão o projeto de lei do Plano Diretor. O ano eleitoral é lembrado
como: quando a Câmara está sujeita a uma série de interferências e teríamos que acelerar um esforço de negociação final.
Depois de várias reuniões e muitas horas de trabalho,

o grupo

conseguiu estabelecer os tópicos da discussão:
Vereador Antonio Sampaio, notas taquigráficas transcritas, arquivadas na Câmara Municipal de
São Paulo, Comissão de Política Urbana.

5
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Título I
Da Política Urbana
1- Definições e princípios gerais
2- Dos objetivos
3- Das diretrizes

Título 11
Do Uso Do Solo
Da Política Imobiliária
Da Política Fundiária
Da Política Habitacional
Dos Bens Públicos
Da Política de Circulação Urbana
Do Saneamento e Drenagem
Instrumentos
Sistemas de Planejamento e Informações
Disposições Gerais e Transitórias
A partir desse roteiro, cada substitutivo foi sendo analisado ponto'
por ponto, apontadas as concordâncias e divergências. Houve discordância quanto à forma de redação, ao roteiro a ser seguido, ao projeto ou
substitutivo a ser utilizado como guia, e até quanto aos instrumentos

de

intervenção urbana propostos, como o solo criado, operações interligadas, coeficiente único, lei de zoneamento, e questões de princípio como
base econômica do município. Os vereadores assistiam aos debates, interferiam muito pouco e esclareciam que o substitutivo final somente iria a votação se significasse um consenso em torno das propostas. segundo o seu relator, vereador Andrade Figueira. Os vereadores assumiram o papel de
ouvintes, na expectativa da obtenção de um consenso pelas entidades da
sociedade civil. Esse era o objetivo do mesão, e nesse sentido é importante ressaltar, que na dinâmica da Câmara, um projeto somente vai a votação em Plenário

quando apresenta

condições de ser aprovado. Os

vereadores, por meio das suas articulações,

avaliam essas condições. No
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caso do Plano Diretor essa condição era o consenso, sobretudo porque,
para ser aprovado, o Plano Diretor exige maioria especial, isto é, ela
deve atingir ou ultrapassar

3/5 dos membros da Câmara. Assim, de um

total de 53 vereadores, 32 deveriam ser favoráveis ao projeto."
Após a realização de nove reuniões, que duraram cerca de quatro
horas cada uma, o substitutivo que fora possível elaborar, segundo o relator, vereador Andrade Figueira: era um monstro, pior que a criatura do
Dr. Frankenstein,

era impossível ser aplicado na prática.

7

Assim, o mesão concluiu o processo de discussão em plena atividade do período eleitoral. O Executivo já havia demonstrado desinteresse pelo substitutivo final, a partir da constatação da inviabilidade do seu
projeto original e do desgaste causado junto às entidades que o apoiavam
- ANSUR, Associação dos Geógrafos e o Sindicato dos Arquitetos, entre
outras -,

pela sua participação na elaboração do 8-12, em conjunto com

as empresas do setor imobiliário.

Questões Polêmicas e Críticas ao Plano Diretor
A partir das discussões das Audiências Públicas, do mesão de negociação e das questões abordadas pela imprensa, alguns pontos do Plano Diretor foram objeto de muitas controvérsias, desde dados quantitativos da infra-estrutura
importantes,

urbana até ausências de questões consideradas

ou mesmo contestações dos instrumentos

de intervenção

urbana propostos. Entre eles pode-se destacar:
1- o instrumento

do solo criado, com coeficiente de aproveitamento

igual a 1 e outorga onerosa de potencial construtivo acima desse coeficiente. Essa foi a questão mais polêmica de todas as discussões, em torno
da qual não houve possibilidade de consenso. Os questionamentos

6
7

Art. 102 do Regimento Interno da CMSP.
Entrevista concedida em 17.1. 96.

foram
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desde a suposta inconstitucionalidade

do instrumento,

que segundo Sil-

va (op. cit.) seria um atentado ao direito de propriedade,

uma vez que

dissocia o direito de propriedade do direito de construir, à suposição de
que o instrumento seria, na realidade, um tributo, ou um dispositivo que
poderia ferir o princípio de isonomia, tendo em vista que se disputa um
estoque de área edificável que é finito e, nesta medida, nem todos os solicitantes poderão ser contemplados. Por outro lado, Eros Grau, prof. titular da Faculdade de Direito da USP, sustenta que a outorga onerosa é
perfeitamente

constitucional, tratando-se não de tributo, mas de ônus."

De acordo com o setor imobiliário, o solo criado necessariamente,
encarecer o custo final do empreendimento,

iria

dificultando a aquisição de

moradia pela classe média em geral. Segundo os empresários do setor, o
custo do terreno no preço total da obra, que naquela época já havia subido de menos de 10% para aproximadamente
solo criado, subiria ainda maia'

50%, com a instituição do

O executivo foi acusado também de uti-

lizar o solo criado como mecanismo de arrecadação de recursos, gerando
outra controvérsia: a de que os cálculos elaborados pela prefeitura,

quan-

to a arrecadação com o solo criado, estariam super dimensionados,

e que,

pelo contrário, haveria um rebaixamento

do valor de todos os terrenos da

cidade, tendo em vista que o imóvel tem o seu valor em função do seu potencial de edificação e assim a base de tributação também ficaria rebaixada, e a prefeitura,

então, arrecadaria

menos do que ganharia

com o

solo criado (PAULO GERMANOS).
A polêmica ficou então por conta do coeficiente único e da substituição do zoneamento pelas macro zonas adensáveis. O setor imobiliário,
incorporadores,

construtores,

engenheiros

e arquitetos,

segundo Pau-

lo Germanos, têm consciência da importância e da necessidade de uma
lei de zoneamento, de uma disciplina que seja respeitada

por todos. No

GRAU, Eros R. A outorga onerosa do Plano Diretor de São Paulo: ônus e não obrigação. Mimeo,
1991.
9 Paulo Germanos, diretor do SECOVI, em entrevista realizada em 14.12.95.

8
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entanto, não aceitavam a proposta de coeficiente único para toda a cidade, achavam o coeficiente 1 muito baixo e discordavam quanto ao fim do
zoneamento. O Movimento Defenda São Paulo, por sua vez, defendia o
coeficiente 1, mas não aceitava as operações interligadas,

que pela pri-

meira vez utilizou o mecanismo do solo criado. Na realidade, o solo criado, segundo o arquiteto Domingos de Azevedo 10 , é uma idéia antiga, que
surgiu em 1975 e passou a ser utilizada em 1988, de forma embrionária,
nas operações interligadas.

O solo criado constitui uma forma de comba-

te à especulação imobiliária bem como à apropriação privada da valorização imobiliária gerada pela implantação de infra-estrutural
rias urbanas. Significativamente,

e melho-

a polêmica em torno dos índices não

foi resolvida e, para vários participantes,

esse teria sido o entrave fun-

damental para o impedimento de um consenso em torno da proposta do
Plano Diretor;
2- outra questão, sujeita a interpretações

jurídicas, referia-se à

utilização das penalidades da urbanização e edificação compulsória, previstas na Constituição, no art. 182,previamente à sua regulamentação por lei
federal;
3- ausência de um plano para o sistema viário e transportes
tivos, bem como a não articulação

de ambos com o planejamento

coleda

Companhia do Metropolitano. O Plano Diretor não contemplava um planejamento para estas áreas;
4- faltavam diretrizes de organização físico-territorial,

indicado-

res, metas para obras etc.
5- o plano não previa uma articulação com a região metropolitana, assim como não propunha uma compatibilização entre o planejamento global e o local;

10

cÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, Plano Diretor em debate-6, p.4.

131

6- o plano não estava articulado com
diretrizes

orçamentárias.

à plano

plurianual e a lei de

Nenhum desses itens era considerado como

instrumento de planejamento, gestão e controle;
7- a base de dados sobre a qual foram propostas as macro zonas,
referentes à infra-estrutura

da cidade, como rede de água, luz, esgoto

etc. não eram reconhecidas pela maioria das entidades como verdadeiras, pois as informações dadas pelas respectivas concessionárias

de ser-

viços não eram levadas em consideração, devido à precariedade,

por to-

dos conhecida, dos seus sistemas de informação;
8- além do questionamento da base de dados, a projeção utilizada
para estimar a população em 1990 em cerca de 11 milhões de habitantes
não se confirmou, quando o IBGE divulgou informações do censo recém
realizado, de 9 milhões de habitantes, além de constatar fluxos da população em sentido inverso ao adensamento

central, bastante

criticado,

proposto pelo Plano Diretor;
9- a administração e venda de estoques de área edificável, pela
prefeitura, poderia dar chance a uma nova possibilidade de corrupção,
além das já existentes;
10- algumas entidades, como o Movimento Defenda São Paulo,
questionaram

a ausência de uma política habitacional;

outras questio-

naram a concessão do direito real de uso para as favelas localizadas em
terrenos públicos, incluídos na categoria Bem de Uso Comum, ou seja,
áreas destinadas à implantação de áreas de lazer ou equipamentos sociais como creches, quadras de esportes etc.

Por que Não deu Certo

Esta é a pergunta que todos os que estudaram os planos diretores
fazem, e que, de certa forma, não disfarça uma certa perplexidade pela
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recorrência com que isso ocorre. Tanto é assim que a Câmara Municipal,
em 7 de fevereiro de 1995, constituiu uma Comissão Especial de Estudos
sobre o Plano Diretor da Cidade de São Paulo, com o objetivo de avaliar
o estado da arte, e apresentar

recomendações. Da programação desen-

volvida constou um debate, cujo tema foi: Por que os planos diretores
não saem do papel? No entanto as respostas são as mais variadas, dependendo do interlocutor, da sua inserção no cenário político-partidário,
da sua concepção do que seja planejamento urbano, enfim, as respostas
misturam visões tecnocráticas e políticas, sem muita clareza do seu rebatimento no processo decisório. A preocupação, no presente estudo, foi
com as possíveis explicações para a não aprovação do Plano Diretor da
gestão do PT, embora algumas situações guardem similaridade com os
Planos anteriores, já referidas em outros capítulos. Não houve aqui a
preocupação em desvendar as causas do fracasso de todos os planos diretores da cidade.
Assim, face ao que foi exposto no decorrer deste trabalho, confirmo
a hipótese inicial de que o caráter do PT, enquanto partido governante,
com a sua visão de Parlamento em que desqualifica a negociação política
como prática legítima e democrática, foi o responsável pela configuração
de uma relação permeada

de desconfianças, ressentimentos

e conse-

qüente má vontade por parte dos vereadores, até mesmo por aqueles
que, eventualmente,

poderiam ser seus aliados, mas que o executivo fez

questão de descartar

desde o início do seu governo, como o PSDB, por

exemplo. Neste aspecto da desastrosa relação entre o Executivo e Legislativo já foi amplamente

analisada pelos estudiosos do PT, e o exemplo

emblemático desta situação, que Couto utiliza como epígrafe em seu livro, são as declarações da prefeita Luíza Erundina no dia em que foi
eleita, respondendo a um jornalista
zão partidária
mandato:

sobre a possibilidade de uma coali-

para governar São Paulo, e um ano após terminar o seu
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Não, isso não está em cogitação, embora a gente pretenda convidar
outras forças que possam colaborar conosco, mas não em termos de uma
coalizão e compromissos mais formais.(15.11.88)
Meu maior erro na prefeitura foi não ter composto uma coalizão
logo no primeiro dia de governo. Isso ampliaria nosso espaço junto à opinião pública e talvez agora facilitasse a formação de um amplo leque de
apoio à candidatura

de Lula. (abr/94)

Estas contradições do PT, reflexo das disputas internas

entre as

várias facções, podem ser percebidas desde a elaboração do Plano Diretor, quando foi apresentada pela 8EMPLA a pré-proposta para discussão
com as entidades da sociedade civil, com a preocupação de incorporar os
princípios e as recomendações da Carta de Angra, ... ela [Raquel Rolnik]
ouviu muitas idéias, mas usou muito poucas (...) ela manteve a redação e
os conceitos originalmente
to.11 Posteriormente,

formulados

pela Secretaria

de Planejamen-

durante a tramitação do projeto pelas comissões, a

8EMPLA participa da elaboração do 8-12, exatamente com as entidades
representativas

do setor imobiliário, gerando conflitos com os setores

mais radicais, inclusive com os seus aliados como a AN8UR, algumas
associações de moradores e com a própria bancada

de vereadores

do

PT. Esse conflito produz um impasse que termina

com a convocação

do mesão de negociação.
Além disso, a possibilidade de substituir

a negociação no parla-

mento pela pressão popular sobre o Legislativo é reveladora de uma profunda distorção na percepção do papel das instituições no sistema democrático, além de revelar também um grave erro de avaliação da relação
de forças entre o poder dos movimentos populares, no sentido de garantir, junto ao Legislativo um Plano Diretor para a cidade.
Além do caráter do PT, um outro aspecto que ficou evidenciado e
confirma a segunda hipótese levantada, diz respeito à natureza da polí-

11

Paulo Germanos, diretor do SECOVI, em entrevista concedida em 14.12.95.
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tica pública, ou seja o Plano Diretor. Já foi referido inúmeras vezes no
decorrer deste trabalho, o peso e a intensidade dos interesses envolvidos
quando se trata de regular o uso e a apropriação do solo urbano de uma
metrópole como São Paulo e, da mesma forma, como se deu historicamente essa apropriação. Nesse sentido, num dado momento, esses interesses estão em relativo equilíbrio. De um modo geral, qualquer plano
interfere nesse equilíbrio de forças. Cabe ao policy maker, estabelecer
uma política que proponha avanços que sejam do interesse geral da cidade, sem impor grandes prejuízos a cada uma das partes envolvidas
nesses interesses.

Em uma sociedade conservadora como a nossa, as

mudanças, salvo os períodos de exceção, se dão de forma gradativa. Propor um plano revolucionário, que rompa com a lógica do planejamento
urbano vigente, não é a forma mais indicada para apresentar
Diretor aos representantes

um Plano

do setor imobiliário. O sentido dessas refle-

xões longe de referendar o discurso hipócrita, procura demonstrar

que

prevaleceu no PT, na elaboração e apresentação do plano Diretor, a lógica do partido movimentista,

na medida em que os representantes

do

executivo assumem, eles próprios, o discurso militante revolucionarista:
Gostaria de falar sobre o tipo de projeto que estamos apresentando
e defendendo para a cidade. Diria, sem muita pretensão (sic), que se trata

de um projeto revolucionário. Ele rompe com duas tradições: com a tradição dos próprios planos diretores; rompe com a ilusão do planejamento,
(...) Há outro aspecto revolucionário do nosso projeto: ele rompe com o sistema de apropriação, ocupação e uso do solo que hoje prevalece na cidade. A mudança de regra, que é bastante ampla e radical, tem evidentemente um custo ... (Paul Singer, secretário municipal do Planejamento,
iniciando o seu discurso para empresários do setor imobiliário na sede
do SINDUSCON -SP em 27.2.91)12

12

SINDUSCON-SP.

o plano

diretor de São Paulo por seus autores e criticos. São Paulo, 1991.
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Assim, o Plano Diretor, que por si só já apresenta

enormes difi-

culdades no seu transito no Legislativo, até pelos governos que não propunham planos revolucionários, como os de Mário Covas e Jânio Quadros, gerou uma enorme desconfiança e apreensão tanto por parte do setor imobiliário quanto pelos vereadores. Se, do ponto de vista político, o
Plano encontrou dificuldades, da perspectiva técnica também não foi
mais fácil. Embora não seja possível essa separação, com referência às
avaliações dos especialistas, foram muitas as críticas. Há que se considerar que não existe clareza entre os especialistas

quanto ao próprio

conceito de plano diretor. As posições variam entre os que defendem um
plano que contenha apenas diretrizes gerais, que depois de aprovadas
seriam detalhadas por legislação suplementar, e os que acham necessário que um plano, além das diretrizes, contenha os instrumentos

de in-

tervenção urbana, metas etc. e que seja auto-aplicável, isto é, passe a vigorar imediatamente,

após a sua publicação. Além disso, pôde-se perce-

ber no capítulo 4 - o plano diretor e seus interlocutores e neste capítulo:
questões polêmicas,

que muitas dúvidas e incertezas foram suscitadas

pela proposta. O planejamento urbano, em geral, e o plano diretor, como
o seu instrumento, num país capitalista como o Brasil, necessariamente,
envolve questões complexas como mercado, valorização imobiliária, propriedade privada, vazios urbanos etc. Ao propor certos mecanismos de
intervenção urbana, como indução de fluxo populacional, adensamento
ou medidas de desestímulo ao desadensamento, o policy maker não dispõe de mecanismos que garantam a consecução das metas estabelecidas,
uma vez que vai lidar com externalidades e áreas de incerteza. Das discussões ocorridas nas Audiências Públicas e no mesão de negociação
pode-se perceber que as áreas de incerteza foram suficientemente

gran-

des para dificultar um consenso e, assim, impedir a aprovação do plano.
Posteriormente,

a própria secretária Raquel Rolnik reconheceu que al-

gumas questões precisavam ser amadurecidas.
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Outro fator muito importante, que de uma certa forma se relaciona com o conteúdo do plano, é o quorum qualificado. Quando os legisladores estabelecem a necessidade desse tipo de quorum para aprovação
de algumas leis, a intenção é de que a referida lei seja um consenso. Se
assim não for, a lei não deve ser aprovada. Como salienta
Quando se quer uma maioria qualificada,

Sartori:

é difícil chegar a uma decisão,

e muitas delas são bloqueadas. Quando qualquer maioria serve, sempre
há uma decisão. (SARTORI, op. cito p. 296).
Ao se realizarem as Audiências Públicas, promovidas pelas várias
comissões, os vereadores constataram

as divergências existentes entre

as entidades da sociedade civil e o Executivo, e entre as posições assumidas pelas próprias entidades. Face à dificuldade em contornar, no decorrer daquele processo, as diferentes visões e propostas, a Câmara, por
meio de alguns vereadores, tentou ganhar tempo, na expectativa de que,
com o desenrolar do processo de discussão, as idéias dos participantes
evoluíssem para um consenso. Em que pese muitos dos vereadores terem
se posicionado contra o plano por ele ser do PT, independentemente
seu conteúdo, houve parlamentares

realmente

interessados

do

em encon-

trar uma proposta que conciliasse os interesses em jogo. Nesse sentido, é
importante diferenciar entre os momentos em que os mecanismos protelatórios -

como pedir informação ao Executivo -,

são utilizados como

uma forma de resistência, e os momentos em que ganhar tempo pode significar maior possibilidade de. discussão e de amadurecimento.

Pelos

depoimentos e relatórios pesquisados, acredito que alguns vereadores,
independente de partido, agiram neste último sentido.
No entanto como a Câmara demorou a iniciar a discussão do projeto de lei, o processo de negociação, na forma do mesão, só foi ocorrer no
primeiro semestre de 92, ou seja, no último ano do mandato da prefeita
Luíza Erundina. Uma das regras do funcionamento dos legislativos, de
um modo geral, é que não se aprova projetos polêmicos no último ano de
mandato. Isto porque, se o projeto é polêmico e não há consenso, algum
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setor ficará insatisfeito com o resultado. Da mesma forma, quando se
trata de uma política regulamentadora,

como é o caso do Plano Diretor.

A lógica que rege o comportamento do parlamentar
parlamentar

é a do voto, isto é, o

sempre age no sentido de garantir e ampliar a sua base de

apoio. Portanto, em ano eleitoral, eles se tornam muito mais sensíveis à
opinião pública, como garantia de manterem a sua reeleição. Além disso,
o raciocínio que rege o último ano de mandato do Executivo é pragmático: como votar um plano diretor de um prefeito que está saindo, tirando
a oportunidade do próximo prefeito eleito elaborar o seu próprio plano?
Portanto, o timing, repetindo, um dos fatores muito importantes no processo político de tomada de decisão, foi outro fator responsável pela não
decisão do plano.
Por fim, a falta de repercussão junto à opinião pública, de um
modo geral, liberou o Legislativo da pressão exercida por uma exigência
da população mobilizada, esta sim irresistível, sobretudo em ano eleitoral. Nesse sentido, houve divulgação tanto por parte do executivo, que
elaborou cartilhas e folhetos, publicou o resumo do plano nos jornais de
grande circulação, quanto por parte dos jornais, que deram ampla cobertura, como já foi relatado neste trabalho. Também já foi abordada a
questão da não participação da população quer da periferia, quer das regiões mais centrais, em temas de caráter geral como o plano diretor. A
população participaria

se a discussão fosse sobre planos regionais e lo-

cais, envolvendo questões concretas do seu bairro e do seu entorno. Além
dessa característica,

não existem canais insti tucionalizados de partici-

pação da população nas decisões ou na discussão das políticas. Prevista
na Lei Orgânica, os Conselhos de Representantes

não foram regulamen-

tados, nem mesmo o PT avançou nessa discussão, persistindo divergências desde a eleição da prefeita quanto a atribuição deliberativa ou consultiva dos conselhos populares. Para haver a participação é necessário
que a população adquira a consciência de conquistas (anteriores) de cidadania,

que garantam

a crença na possibilidade de alcançar outras
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conquistas. Não há como mobilizar as pessoas sem uma perspectiva de
conquistas concretas de cidadania. Nesse sentido, o Plano Diretor, da
forma como foi proposto, tecnocrático na linguagem e global na concepção, não estimulou uma participação mais ativa por parte das associações de bairros e moradores.
Se faltam mecanismos de participação

para a população, faltam

também mecanismos de controle e responsabilização,
vo, quer do Executivo. A prática da accountability

quer do Legislati-

existente nos Estados

Unidos e Canadá, por exemplo, estabelece responsabilidades

pelas quais

qualquer cidadão deve prestar contas, tanto no desempenho de funções
públicas, quanto privadas, como pessoa física ou jurídica. Assim, dificilmente ocorreria a situação de não se votar uma lei de interesse
munidade,

pois alguma instância

seria responsabilizada.

da co-

Da mesma

forma, o Executivo atual seria responsabilizado pelo fato de ter retirado da
Câmara o Plano Diretor da sua antecessora e não ter apresentado outro, em
substituição, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica.
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RESUMO E CONCLUSÕES

Abordou-se inicialmente neste trabalho, a questão da separação
de poderes como a forma institucionalizada

que sustenta e legitima o

processo democrático. Ao tratar da questão da relação entre os poderes,
quer seja federal, estadual ou municipal, é necessário ter claro que a separação de poderes relaciona-se ao sistema de freios e contrapesos, ou
seja um mecanismo que estabelece a correlação de forças entre esses poderes e que transfere a questão do âmbito da esfera jurídica para o da
esfera política. Fez-se também referência ao neopatrimonialismo
padrão estruturante

como

das relações entre Estado e sociedade no Brasil,

desde os primórdios da sua evolução política e burocrática. Assim, o sistema político brasileiro, caracterizado por um Estado além de patrimonialista, centralizador, clientelista e cooptador, gerou uma sociedade civil fraca e pouco articulada. Neste sentido, se na política democrática, o
parlamento

ocupa lugar de destaque como instituição que regula a re-

presentação de interesses,

a inexistência de controles institucionaliza-

dos do Legislativo e do Executivo pela sociedade, assim como a não responsabilização, accountability,

dos seus titulares,

por ser um dos pa-

drões democráticos diferenciais do estágio em que se encontra uma democracia, conferem ao sistema brasileiro, em todos os seus níveis, o caráter de democracia não consolidada. Desta forma, é importante reter,
das questões abordadas neste capítulo, que o município foi considerado,
como de fato o é, uma esfera autônoma de governo, autorizado a tomar
decisões coletivas a partir de determinados procedimentos.
Portanto, a elaboração do Plano Diretor, enquanto política pública, se deu no âmbito do Executivo Municipal, a partir de procedimentos
que lhe são próprios e legalmente estabelecidos. É então no contexto de
um Estado patrimonialista,

de uma democracia em processo de consoli-
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dação e de uma sociedade civil pouco articulada, e com fraca representatividade junto ao Estado, que foi analisada a relação Executivo-Legislativo
neste trabalho.
No capítulo 2 fica claro que, se o Estado intervém no urbano, na
cidade de São Paulo essa ação não se efetiva por meio de planos, ou seja,
começa a se formar a idéia de que não se consegue aprovar planos diretores nesta cidade. Assim, as intervenções

são tópicas e desvinculadas

de um planejamento geral para a cidade. As causas apontadas para esta
situação foram inúmeras, desde as dificuldades inerentes à própria política, até o caráter neopatrimonialista
burocráticas,

do sistema político e das agências

acrescidos da característica

que, ao assumirem os cargos, necessitam

personalista

dos governantes

deixar marcas da sua passa-

gem pelo Executivo. Neste sentido, há a tendência de abandonar os planos, programas em execução e projetos dos antecessores, em nome da reinvenção do novo, mais como novidade do que inovação. A descontinuidade administrativa

é um aspecto que mereceria um estudo mais apro-

fundado, e que não fez parte do meu objeto de estudo, mas que também
contribuiu para a manutenção do círculo vicioso: Executivo assume, elabora o Plano Diretor, encaminha para o Legislativo, que demora para
apreciar, opta por não votar porque é fim de governo, governo novo assume, retira o plano do antecessor, elabora outro, e assim por diante.
Neste capítulo ressaltou-se ainda que, se de um lado houve acúmulo de
experiência em termos da elaboração do diagnóstico das questões que
envolvem os aspectos urbanos da cidade, assim como da criação de vários planos diretores a partir de diferentes paradigmas,

de outro lado, a

experiência é quase nula em termos de implementação

de medidas pro-

postas por esses planos. Assim, como toda política possue um grau de incerteza em termos dos resultados e dos seus impactos, os policy makers,
ao elaborarem novos planos, não dispõem de um importante

feedback

que é a aprendizagem obtida a partir das experiências anteriores
plementação dos mecanismos e instrumentos

de im-

propostos. Porisso, a tre-
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menda carga de incerteza gerada ante a possibilidade de extinguir a lei
de zoneamento, em uma cidade como São Paulo, que não conheceu outro
mecanismo de regulação urbana, por mais de 24 anos. Nesse sentido,
considero muito restritivo o argumento, comumente divulgado, que atribue exclusivamente aos interesses dos agentes imobiliários, à resistência aos plano diretores de um modo geral.
No capítulo 3 considerou-se a história da formação do PT, a contribuição das facções para conformação da sua ambivalência constitutiva
e suas contradições, para a compreensão das vicissitudes da ação governativa da prefeita Luíza Erundina. O PT foi caracterizado como partido
movimentista

e governativo,

sendo que desse duplo caráter decorre a

ambigüidade do seu discurso político e da sua prática enquanto governo.
É nos princípios programáticos do partido, que desqualificavam o parlamento como representante

legítimo dos interesses da sociedade, que se

encontrou os motivos da postura inicial da prefeita em negar a necessidade de uma coalizão que lhe garantisse um maior apoio no Legislativo.
Por esse motivo, durante quase toda a sua administração, com algumas
exceções, o Executivo e o Legislativo mantiveram uma relação bloqueada, salvo em alguns momentos em que houve uma negociação pontual,
como por exemplo, a votação do orçamento, e durante alguns momentos
do próprio processo de discussão do Plano Diretor. Também foi caracterizado, a partir dessas contradições constitutivas do PT, que a sociedade
civil, representada

pelos grupos de interesse mais organizados, foi con-

vocada a manifestar-se

com relação à proposta preliminar do plano. No

entanto, o Plano Diretor que foi encaminhado ao Legislativo refletia a
concepção petista
mento Carta
petistas

referente

às questões urbanas,

de Angra, para grande

irritação

expressas no docudas entidades

da sociedade civil. Além disso, reivindica-se

no PT a reforma

urbana e não o plano diretor, que é visto como um instrumento
crático, utilizado

pelos governos autoritários

acordo com os interesses

nãotecno-

e os não-petistas,

de

do capital imobiliário e os da burguesia. Essas
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considerações são importantes para ponderar a importância para o Executivo do Plano Diretor, comparativamente
teresse, como a Reforma Administrativa,

à outros projetos de seu ina Tarifa Zero, o IPTU, entre

outros.
O capítulo 4 mostrou a constituição da SEMPLA como o loeus de
atuação da corporação dos arquitetos-urbanistas,

e ressalta o núcleo dos

urbanistas petistas daquele órgão burocrático como os responsáveis pela
conformação do Plano Diretor. A elaboração da política é responsabilidade do Executivo, e o Legislativo participa

somente do processo de

aprovação, quando o projeto de lei é encaminhado para a Câmara Municipal, em consonância à separação dos poderes e responsabilidades
vistas no sistema presidencialista,

pre-

que separa governo e parlamento.

Além disso, a sociedade civil foi convocada a se manifestar diante de um
pré-projeto de plano diretor que posteriormente,

ao ser encaminhado

para o Legislativo, ficou evidenciado que o Executivo praticamente

não

havia incorporado no seu projeto nenhuma sugestão da sociedade civil.
Assim, começam a surgir as primeiras críticas ao plano que partem exatamente desses interlocutores

privilegiados que participaram

meiras discussões na SEMPLA. Neste capítulo, é importante

das priressaltar

que a ambigüidade do PT se manifesta no momento em que afirma a necessidade e a efetivação de uma política elaborada com a participação de
todos os agentes que participam da construção da cidade. No entanto, os
interesses que o PT se propõe defender são irreconciliáveis com os interesses do capital imobiliário, fazendo com que o discurso da negociação
se torne apenas questão de retórica e com pouca chance de se efetivar na
prática. Apesar disso, naquele momento em que o plano ganha visibilidade através da imprensa, e o projeto inicia o longo trajeto do processo
legislativo, as entidades da sociedade civil se articulam com alguns vereadores

de forma a agrupar seus interesses

comuns, no sentido de

apresentar substitutivos ao projeto de lei do Executivo.
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No capítulo 5 foi dado destaque às comissões permanentes,

locus

no qual se desenvolveu todo o processo de discussão do Plano Diretor,
por meio das inúmeras audiências públicas, convocadas pelas várias comissões. Outro aspecto importante

foi a falta de uma base de sustenta-

ção do Executivo na Câmara. A falta de maioria não preocupou o partido
governista que, apesar da quantidade

de votos obtida nas eleições, ima-

ginava contar com a pressão dos movimentos populares sobre o Legislativo quando estivesse em jogo os projetos de interesse
via de regra seriam do interesse
desse erro perduraram

desses movimentos. As conseqüências

por quase toda a gestão do PT à frente do Execu-

tivo Municipal. Ainda nesse capítulo é importante
rativo e particularista

do Executivo, que

reter o caráter corpo-

do conjunto de entidades que configurou a Socie-

dade Civil envolvida no processo de discussão do Plano Diretor. Pela relação dos participantes,

fica evidenciado que somente os interesses

tados pela regulação do solo urbano se mobilizaram, pressionando
der público, e se articularam
tar vantagens

adquiridas

afeo po-

no Legislativo buscando manter e conquis-

na relação neopatrimonialista

com o Estado.

Fica assim comprovada a hipótese levantada de uma sociedade civil desarticulada

e fragmentada

quando se trata de interesses

difusos da co-

munidade, como é o caso do Plano Diretor, além de não haver canais institucionalizados

de participação

que promovam a comunicação entre o

governo e a sociedade, uma vez que os partidos políticos não cumprem
esse papel no nosso sistema político.
No capítulo 6 está o cerne deste trabalho. A tentativa
ção e de construção de um projeto alternativo
tor entre LegislativovExecutivo

de negocia-

consensual de plano dire-

e Sociedade civil, se deu na fase do me-

são de negociação. Discordo das análises que interpretam

o processo de

negociação que envolveu o Plano Diretor, como apenas um caso de não
decisão, e da prevalência
vereadores,

de mecanismos protelatórios

que agiram em defesa dos interesses

utilizados pelos

do setor imobiliário.

Ainda que reconheça tal mecanismo, vê-lo apenas por essa ótica é dema-
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siadamente

empobrecedor e, mais que

ISSO,

desalentador

para os que

ainda acreditam que as instituições, em geral, e o parlamento, em especial, possam evoluir no sentido da democracia política.
A maior novidade neste estudo foi o processo em que se deu o mesão de negociação, pois evidenciou um novo locus de negociação política,
novos atores e uma nova interlocução entre o poder local e a sociedade,
no encaminhamento

do processo de decisão política. Em que pese as vi-

cissitudes do seu desenrolar, pela primeira vez, a não ser no processo de
elaboração da Lei Orgânica, foram reunidos os interesses

articulados

pelo Plano Diretor, na tentativa de busca de consenso. E, neste sentido,
apesar da não decisão, que neste caso, paradoxalmente, representa

uma

decisão, o processo resultou em um enorme aprendizado para todos os
envolvidos. O grande avanço deste processo foi a democratização da discussão, a constatação de que não prevaleceram unicamente os interesses
privados na constituição da política de planejamento urbano, da mesma
forma que o Executivo não conseguiu impor, sem negociar, as suas preferências, ainda que em nome do interesse da maioria.
O Plano Diretor na cidade de São Paulo, pelas dificuldades históricas que apresenta, tende a se tornar um mito. Próximos do século XXI,
e às vésperas da realização da Segunda Conferência das Nações Unidas
sobre Assentamentos Humanos, o Habitat-2, as autoridades públicas, o
setor privado, os políticos e a sociedade civil, em geral, não conseguem,
no seu conjunto, ter clareza do que propor como ordenamento

urbano

para a megacidade de São Paulo. Esta é uma questão que envolve vontade política dos governantes e consciência de cidadania por parte dos
setores organizados da população. Os planos foram e continuam sendo
propostos a partir de um enfoque tecnocrático que deixa de lado as possibilidades de novas formas de sociabilidade e de integração do homem
ao seu espaço-território.
Com relação ao PT no governo, fica evidenciado que, ao querer
romper com as práticas atrasadas e conservadoras do neopatrimonialis-
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mo e clientelismo, que caracterizam
rompe com o parlamento,
sentante dos interesses

o nosso sistema político, o partido

isto é, não o reconhece como legítimo repre-

da sociedade. Em resposta, o Legislativo man-

tém o Executivo bloqueado, até que este perceba que não há como sobreviver na ordem democrática,

sem negociar. Esta relação Executivo-

Legislativo, no sistema presidencialista,

não favorece e nem estimula a

cooperação entre os poderes, pelo contrário, a negociação legítima se
transforma

em disputa, em que, necessariamente,

e, conseqüentemente,

haverá um vencedor

um perdedor, podendo assim se transformar

um perigoso jogo de soma zero. O enfraquecimento

em

das instituições,

quaisquer que sejam elas, não contribui para o processo de consolidação
da democracia.
Com relação à questão da correlação de fôrças entre o Executivo e
o Legislativo , apesar de não contar com a maioria, o Executivo não negociou (pelo menos até mais da metade do seu mandato), também não
cooptou e não barganhou. Ao mesmo tempo, foi bloqueado pelo Legislativo em muitas situações. Embora as características

gerais sejam as mes-

mas nas várias esferas, o poder de barganha e de cooptação do Executivo
cresce em função da distribuição do poder político pelas instituições, assim o Executivo Federal dispõe de um poder significativamente

maior do

que o do governador de estado, que por sua vez detém maior poder político que um prefeito. O presidente dispõe também de mecanismos constitucionais como as Medidas Provisórias, que lhe garantem uma ação governativa até certo ponto mais independente

do Legislativo, além, evi-

dentemente, do montante de verbas geridas pelo Executivo nas respectivas esferas de poder. Nesse sentido, os diagnósticos e correspondentes
corretivos podem não ser generalizáveis de um nível para os outros, podendo ser arriscado hierarquizar
enfatizando ora a estrutura,

diagnósticos do Legislativo em geral,

independemente

da qualidade dos parla-

mentares, ora divulgando avaliações que valorizam a produção legislativa de cada parlamentar,

sem considerar a qualidade dessa produção. Foi
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uma surpresa a freqüência com que vários entrevistados
abertamente,

a parlamentares

se referiram,

que recebem dinheiro para votar. Assim,

embora o aperfeiçoamento da qualidade do Parlamento envolva questões
como educação da sociedade, amadurecimento político, sistema eleitoral,
entre outros, a insistência na qualidade ética do parlamentar

nunca será

menos importante que os demais aspectos.
Não é possível, no âmbito desta conclusão esgotar as possibilidades de reflexão sobre as questões que foram emergindo no decorrer deste
trabalho e no contato com os protagonistas
tempo, não posso deixar de registrar

-

desta história. Ao mesmo

apesar do desgaste dos homens

de partido e do próprio parlamento, assim como o desprestígio atual das
organizações burocráticas governamentais -,

a esperança na possibili-

dade de um pacto futuro entre os poderes constituídos e a cidadania, que
traduza a conquista de uma melhor qualidade de vida para toda a sociedade.
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