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Resumo: Trata do estudo das relações entre as políticas
nacionais adotadas durante o governo Juscelino Kubitschek e a
administração do município de São Paulo, seus possíveis
reflexos no espaço da cidade, através da~ intervenções
urbanas, gastos e investimentos. Est uda-cse também a ação do
setor privado, principalmente na área da construção civil. O
objeto empirico do trabalho é a análise dos orçamentos
municipais, balanços, relatórios de governo e as leis e
decretos do período, além dos boletins anuais de áreas
aprovadas. O estudo procura verificar o significado da
modernização urbana em São Paulo, as mudanças na paisagem da
cidade e os diversos discursos que davam base às obras
pÚblicas e aos diversos tipos de intervenção no espaço
urbano.
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INTRODUçAo

o objetivo central deste trabalho foi, desde o seu
início, trabalhar uma relação que nos parece interessante
para auxiliar na compreensão das complexas estruturas sócio-

espaciais desenvolvidas em São Paulo após a 2a Guerra
Mundial. Essa relação estabelece-se entre as políticas
governamentais em nível nacional e seus impactos na
configuração do espaço urbano. Em princípio, achamos que essa
questão apontava para dois caminhos contrapostos: primeiro,
talvez fosse infrutífero o trabalho, dada uma certa
"incompatibilidade de níveis" entre os dois elementos de
estudo; ou então, suas relações fossem de tal complexidade
que impossibilitaria Uma análise tendo em vista os recursos
disponíveis, seja de tempo, seja da nossa própria capacidade
de realizá-lo a contento.

Uma outra vertente de estudo, que já vínhamos
desenvolvendo há algum tempo, diz respeito às formas de
atuação do poder público municipal e local, no'
estabelecimento de seus níves de intervenção no espaço, nas
suas relações com os agentes que operam nesse espaço e em que



medida responde às demandas da cidade. Nesse aspecto, as
obras públicas e sua localização têm particular interesse.

A conjugação dessas duas possibilidades de trabalho nos
propiciou um atraente campo teórico e metodológico. Partimos
da idéia de que é o· espaço, em particular o urbano, que
permite operacionalizar as políticas governamentais. Essa
constatação, a princípio óbvia, tem no caso da cidade de São
Paulo um significado que, a nosso ver, mereceria observações
criteriosas e aprofundadas1• Aqui se desenvolveu a partir do
Ln i e.í o do século, um processo de urbanização de tal ordem
que, em poucos anos a transforma numa metrópole a qual, a
partir dos anos de 1950, j á suplanta a Capital Federal e a
maior parte das capitais latinoamericanas. Entretanto,
supera-as também na quantidade e gravidade dos problemas. Uma
série de fatores estratégicos contribuirão para a aceleração
desse processo. Esse é um dos aspectos que serão
desenvolvidos na primeira parte deste trabalho.

Seguindo esse mesmo esquema teórico-metodológico (ver
Quadro em "Anexos"), procuramos abordar na segunda parte as
conseqüências objetivas das políticas nacionais no espaço da

lüma análise iconográfica das transformações que a cidade sofreu de 1860
a 1960, nos mostrará que ela praticamente se reconstruiu a cada trinta
anos. Esse processo foi claramente descrito por Benedito de Lima To1edo
em "São Paulo, três cidades em um século", São Paulo, Duas Cidades. 1983.
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cidade e na vida dos cidadãos. É consenso entre a maior parte
dos estudiosos que existe' um vínculo entre os processos de
industrialização e os processos de urbanização. No caso do
Brasil, notadamente em São Paulo, essa relação se dá de forma
clara e indiscutível. A indústria paulistana já nasce urbana,
isto é, ela se insere no meio urbano transformando desde o
início,__uma -relação-de causalidade num processo "biunívoco".
As questões do crescimento e suas formas de contrôle via
planejamento são aspectos de grande interesse no estudo da
relação entre o Estado e o urbano não só do ponto de vista do
Estado enquanto órgão central de de6isões nacionais mas
também da própria intervenção do aparato da administração
municipal para a mediação dos conflitos. Procuramos discutir
também as relações entre .os técnicos envolvidos,
pricipalmente engenheiros e arquitetos, já que eles se
encontravam "dos dois lados": do lado da administração,
enquanto técnicos das áreas de planejamento e obras e do lado
das construtoras, entidades corporativas ou mesmo como
intermediários das pequenas construções, entre o usuário
final e o poder público. Em conjunto com os outros dois
aspectos deste capítulo, estudamos as condições operacionais
que a estrutura estabelecida oferecia para a atuação da
administraçã0 municipal.

3



Por fim, na terceira parte, adentramos mais profundamente
nas questões da problemática urbana propriamente dita,
discutindo-a do ponto de vista das políticas nacionais. Aqui,
um dos pontos que buscamos investigar foi qual a resposta
objeti--va-que -a--administração municipal ofereceu, através de
seus investimentos em obras públicas e quais os melhoramentos
propostos. Para isso, pesquisamos em diversas fontes as
operações que permitiram essas ações, quais foram elas, onde
se localizaram e quais os seus intentos. Uma das hipóteses
que já tínhamos era que haveria uma concentração das obras de
melhoramentos públicos nas áreas centrais em detrimento do
restante da cidade, mesmo após o deslocamento de atividades e
serviços para outros sub-centros. Essa hipótese se confirmou
em parte, pois os mecanismos de exclusão das populações das
áreas intermediárias para as áreas mais periféricas foram tão
fortes que acabavam pressionando a prefeitura a investir em
obras mais regionalizadas. A outra hipótese que tínhamos,
esta sim se confirmou integralmente, era de que a maior
preocupação das administrações do período se referiam a obras
no sistema viário. Em seguida, verificamos o volume de
construções particulares na cidade, especificamente na
construção de habitações, para examinarmos em que proporções
a atividade privada interfere no espaço urbano em relação à

capacidade do poder público de acompanhar e controlar o
crescimento da cidade.

4



Em nossos primeiros estudos referentes ao tema, havíamos
estabelecido a década de 1950 como periodização do trabalho.
Isto por várias razões. Dentre elas: os anos 50 têm para São
Paulo um caráter simbólico pois é quando a cidade se efetiva
enquanto metrópole gigante latinoamericana; é nessa década
que São Paulo retoma sua autonomia política e é quando a
cidade se desvincula da tutela do governo do Estado; é o
período da introdução da indústria automobilística que terá
São Paulo como o seu maior consumidor interno, sendo, em
grande parte a responsável pela maior parte das intervenções
urbanas; há no período, um processo de verticalização com
espraiamento que também caracterizará a cidade enquanto
ambiente e paisagem urbana; construir-se-ão grandes marcos
arquitetônicos que irão contribuir também para as referências
urbanas da c í dade- . Entretanto, no decorrer das pesquisas e
de seu aprofundamento, vislumbramos a possibilidade de
enfocar um período mais reduzido mas que, de certa maneira,
apontava para uma consistência que respondia a um parâmetro
importante do trabalho: as relações com um programa econômico
nacional. Nesse sentido, o período Juscelino continha, a
nosso ver, os elementos que fundamentavam a nossa proposta de
discussão. Apresentava diretrizes políticas, econômicas e
sociais que, em grande parte foram implementadas; continha um

2Destacamos aqui o Edificio Itália, Copan, Conjunto Nacional e Masp,
dentre outros.

5
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"projeto nacional" que se adequava às possiveis verificaçOes
no espaço urbano (crescimento, desenvolvimento, mOdernização,
qualidade de vida) e coincidia com uma atenuação do processo
pOlitico regional, _ que havia sido muito tumultuado no
primeiro quinqüêni03• A cidade de São Paulo é administrada em
1956 por Juvenal Lino de Mattos e Wladimir de Toledo Piza e
de 1957 a 1961 por Adhemar de Barros. Esses dados nos
pareceram importantes em termos metodológicos, para que nos
permitissem observar o comportamento da administração
municipal com um minimo de continuidade, justaposta a um
processo de governo nacional. O ano de -1956 marca o momento
em que a prefeitura municipal desvincula-se do governo
estadual, desfazendo os convênios e assumindo para si a
responsabilidade de solucionar OS SeJ..i~ _ problemas nas áreas
sociais, ampliando assim o seu grau de ação sobre a cidade.

É nesse ponto que o trabalho encerra seu objetivo ~
primordial: verificar como, na cidade de São Paulo, nesse
período específico, mas que abrange uma situção histórica
peculiar, o poder público enfrenta a os problemas urbanos,
muitos dos quais advindos da implantação de um programa
econômico nacional?

3De 1953 - ano da eleição do primeiro prefeito após a autonomia - a 1955
São Paulo teve 5 prefeitos.

6
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Passemos a algumas explicações preliminares.

A década de 1950 em São Paulo traz, do ponto de vista
econômico, um cenário fundamental para a compreensão do seu
desenvolvimento posterior.

o projeto de introdução de uma pOlítica industrial
iniciada por Vargas com a implantação das indústrias de base
no sudeste brasileiro permite que Juscelino Kubitchek, nos
primeiros anos de seu governo, inicie um processo de
substituição de importações que tem São Paulo como polo.

o contexto desenvolvimentista faz com que São Paulo tenha
um crescimento raramente encontrado. Essa situação coloca uma
problemática urbana de grande envergadura que se liga a
outras transformações que estão ocorrendo simultaneamente nas
esferas política e social.

Esse conjunto de fatores de abrangência nacional propicia
correntes de migração interna que têm como destino a capital
de São Paulo. A construção civil cresce a taxas muito
elevadas e a cidade se verticaliza, deixando grandes vazios
do centro para a periferia. As condições de vida das
populações de baixa renda propiciam o desenvolvimento de
novos bolsões de pobreza nas áreas periféricas ao mesmo tempo

7



em que as camadas médias reclamam por novas moradias e
serviços.

São Paulo é uma cidade que se transforma. Adquire
autonomia política em 1953 elegendo diretamente o seu
prefeito. A Câmara Municipal vem ampliando a sua atuação
desde 1948 quando é reinstalada. A partir de 1954, a
administração municipal inicia um processo de desligamento
gradativo da tutela do governo estadual, atingindo o seu
ponto culminante no ano de 1956, quando o prefeito Toledo
Piza não renova os "Convênioslr4entre o Estado e o Município,
após urna série de desanvenças entre o prefeito e o
governador.

As diversas administrações municipais nessa década têm
vários motes.a gerir: IrsaoPaulo, a cidade que mais cresce no
mundo", "São Paulo não pode parar", "São Paulo, a metrópole
brasileira", "São Paulo, a Manchester latinaIr e outros. A
partir de 1956 com Juscelino no poder, inicia-se a construção
de Brasília, a futura capital brasileira, um projeto moderno,

4E~ses Convênios entre Estado e a Prefeitura mantinham sob a
responsabilidade do Governo Estadual a gestão dos serviços de educação e
saúde, com o repasse dos custos à Prefeitura. O sistema era muito
controvertido devido à quantidade de recursos que oneravam os cofres
municipais. Após uma série de desentendimentos, muito mais de fundo
po~itico, entre a Prefeitura e o Governo do Estado, Wladimir de Toledo
Piia decide não renová-los e inicia a implantação de um sistema municipal
de 'educacão de primeiro grau.

8



adequado aos novos tempos de progresso e de um Brasil do
,

futuro. O seu projeto urbano e sua arquitetura são a
concretização da utopia moderna.

E São Paulo, no seu crescimento desenfreado, precisa das
intervenções do poder público para fazer frente aos
crescentes problemas urbanos que daí decorrem. Quais as
med.í.das adotadas para a solução desses problemas? Quais as
relações entre esse poder público e o setor privado? Como e
onde na cidade esses governos investem? Qual o grau de
modernização urbana proposto? Qual é esse projeto de
mOdernização para a cidade? São essas e algumas outras
p$rguntas que este trabalho pretendeu responder.

9



PARTE I
MODERNIZAÇAo, URBANIZAÇAo E METROPOLIZAÇAO

Para o desenvolvimento desta parte do trabalho,

consideramos que o processo de modernização em curso durante

o ! período do governo de Juscelino Kubit$chek, evidencia um

dos aspectos mais importantes da história recente do

crescimento de algumas cidades brasileiras, notadamente na

região sul-sudeste: a metropolização.

Se considerarmos também que a indústria automobilística

implantada no Brasil foi um forte indutor desse crescimento,

no:s parece que São Paulo é um local privilegiado para esse

t ípo de análise. O fato de as industrias de automóveis se

í nst a í arem no que se convecionou chamar "ABC"5, não implica

nu~ deslocamento do foco da análise. A cidade de São Paulo,

além de ter o maior mercado de consumo daquele produto, na

verdade, centraliza as decisões e se transforma, por

excelência, no grande mercado financeiro do país6•

5S~nto André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
6É ;durante a década de 50 que São Paulo toma ao Rio de Janeiro o lugar de
centro financeiro e local das decisões, ao menos nas questões dos
in~estimentos industriais.



o processo de urbanização acelerado que se desenvolve em
São Paulo tem muito do seu impulso a partir da indústria
automobilística e os aspectos simbólicos da "metrópole"
brasileira dos anos 50 devem muito de seu espírito
progressista a um aumento vertiginoso da frota circulante de
veículos nas ruas da cidade e todas as suas consequencias.

Nas páginas seguintes, procuramos discutir o conceito de
modernização e, tendo em vista a sua complexidade, nos

, .

restringimos à verificação de seu componente mais próximo da
I

que stêo urbana e que muito tem a ver. com o processo de
métropolização da cidade de São Paulo. É um momento em que, a
esta experiência dinâmica de transformação, associa-se o
sentimento da impessoalidade e que esse crescimento
gigantesco envolve a todos e a todos afasta.

Em contraposição a esse turbilhão que avassala São Paulo,
a construção de Brasília é um fator especialmente
interessante no estudo desse período. A par de todas as
outras implicações desse projeto síntese de uma época, é,

para São Paulo, a constatação de que as soluções de seus
pr'obLemas estão cada vez mais distantes: só a construção doI
n~vo pode aplacar as angustias desse caos cotidiano.

,

Por trás de toda a questão urbana, do planejamento e da
ação governamental, corre um outro dado que procuramos

10



discutir ao longo desta parte do trabalho, qual seja, o
discurso dos técnicos e os fundamentos teóricos que embasavam
as posições que, de certa maneira, acabaram orientando a
maior parte das intervenções na cidade.

11



CAPíTULO 1
CRESCIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO

O !debate sobre a modernizaçao

Muito se tem escrito e discutido nos últimos tempos a
respeito da modernizaçao. Na verdade esse conceito é
utilizado em diversos momentos da história, sempre que uma
rriúdanGae prognosticada. Encobre também as intenções de
manter-se as coisas nos mesmos lugares através do discurso de
mudança. É também transformado num mito "que procura explicar
como as diferenças culturais entre várias sociedades seriam
responsáveis pelas suas diferenças econômicas e

sociais"7percebe-se, numa simples revisao historiográfica,
que a modern.í zação enquanto discurso de transrormacào foi
apropriada por todos os regimes, desde os mais autoritários
aos democráticos, passando por aqueles que dela se utilizaram
pa~a demonstrações de contemporaneidade.

7RJben G. Oliven, Urbanização e MUdança Social no Brasil, Petrópolis,
Vo~es, 1988, p.31.



Nos manuais clássicos, o termo modernização é definido
como um processo de o ocidentalização ou "europeização" das
nações que se propuseram, num certo momento de sua história,
a adotar um modelo que consiste em transformações nas
esferas política, econômica e social. Esse feixe de
condicionantes não significa um modelo fixo pois, as
variações de intensidade atingidas por cada uma delas num
determinado momento é que estabelece, digamos, um certo grau
de modernização8•

Essa idéia de "ocidentalização" teve. seu auge em fins do
século passado, quando na Europa, através da industrialização
crescente e da introdução das novas tecnologias, acreditava-
se que, a partir da transformação economica estariam fincadas
as bases para uma modernização definitiva. Com a vitória
bolchevique em 1917 e a posterior introdução de uma economia
planejada, as variantes começam a aumentar. Da Revolução
Francesa e dos primórdios da Revolução Industrial ao início
da 2. a Guerra Mundial é que, ao nosso ver, se estabelecem
todas as variáveis possíveis para se compreender os
significados que adquire o conceito de modernização que hoje
se discute.

8Conferir, por exemplo, o verbete "Modernização", G. Pasquino, in Bobbio,
Matteucci & Pasquino, Dicionário de Politica, Brasília, Editora da
Unversidade de BraSília, 1986, pp. 768-776.
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Um aspecto pouco estudado a respeito da mode rn í zação ,

refere-se à 'ampliação do conceito de público; porém, muito
mais próximo à noção de impessoalidade e de anulação
iridividual. A fragmentação social obtida pelos processos de
modernização tem em si um componente ambíguo pois, ao mesmo
tempo em que abre espaço para a existência desses
f raqmerit os ? , os mesmos só podem ser concebidos enquanto
de~tituídos de nitidez e profundidade e, só sobrevivem se
assumirem a sua impessoalidade.

-

: Contudo, consideramos que é a partir de 1860 que o termo
adquire maior amplitude, quando é adotado como uma ruptura
estrutural no mundo das artes, e modernidade passa a ser uma
reçusa ao passado imediato e uma proposta de compreensão dos
noyos tempos, das idéias de contemporaneidade e de progresso.
E é no mundo das artes que se funda o conceito revolucionário
do:moderno, sempre em contradição com esse passado, mas com
referencias claras a um passado mais remoto10•

o campo das artes é particularmente interessante para o
enfoque deste trabalho pois, será no nível da Arquitetura e,

I

9Fragmentos aqui no sentido de ampliação e da diversidade dos grupos
sociais, minoritários ou não.
10Cf. Jean Chesneaux, La Modenité-Monde in Les Temps Modernes n. 503,
Jui:çl1988.
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pr í nc.í pa.lment.a, do Urbanismo que a idéia de modernização
estará concentrada.

Kopp, arquiteto francês estudioso da gênese da
arquitetura e do urbanismo modernos, diz que s6 podemos
conceber a existência de uma arquitetura ou um urbanismo
modernos enquanto uma resposta objetiva às demandas de uma
nOva sociedade, com exigências de novos espaços e que sejam
ligados a um novo modo de vida pois, sem isso não passa de
mais um estilo. Acredita ele que isso s6 ocorreu nos
processos de reconstrução ou das tentativas de construção de
novas sociedades e que, na verdade, ficaram circunscritos
num curto perído, compreendido entre as duas Guerras
Mundiais, e teve sua configuração mais clara principalmente
na Alemanha, no período da República de Weimar, na U.R.S.S.
dos anos vinte, nos E.U .A. nos anos trinta (especialmente com
a implantação do T. V. A. 11) e na França dos anos 4 O e início
dos 50 com as reconstruções. Os edifícios isolados, mesmo que
contenham os elementos que podemos - --caracterizar como
"modernos" perdem o seu significado quando, não só a paisagem
aue os envolve mas também a sociedade na qual estão inseridos~ i

nã? está em busca do novo12•

i
I

I

ll~e~~essy Valley Authority, primeira experiência americana de
pldnejamento integrado para o desenvolvimento regional em 1933, sob o
go~erno de Franklin D. Roosevelt.
12Anatole Kopp, Quand le Moderne n'était pas un style mais une cause,
Paris, EBA, 1988.
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A arquitetura e o urbanismo vão, portanto, a partir do
início deste século, criar um campo de trabalho de grande
significação até os dias de hoje, na medida em que, com a
ihtrodução de novas técnicas e materiais, juntamente com a
problemática da higienização das cidades, coloca à disposição
dos governantes todo o instrumental para a intervenção
concreta no espaço urbano, criando os novos espaços e
reconduzindo as reformas que se faziam necessárias.

Um outro parâmetro deste trabalho é a questão da
modernização, enquanto processo de transformação nas esferas
econômica, social e política. Não é nosso objetivo discutir
em profundidade uma teorização a esse respeito: além de sua
sua complexidade, o alto grau de polêmica nos faria adentrar
por um caminho supérfluo para o âmbito desta dissertação; mas
também, porque nos interessa discutir seus reflexos
tianspostos para o nivel da cidade. Mesmo assim, não há como
n~gar a influência dessa "teoria" nos anos em questão.
Naquele momento, modernizar significava preparar as
estruturas politicas, econômicas e sociais para um salto.
Esse salto, pensava-se, propiciaria uma situação de
homogeneidade nacional, através da modernização da estrutura

16



produtiva e do desenvolvimento e ampliação do capital. O que
s~ viu foi o crescimento das disparidades regionais13.

A pidade existente e a cidade pensada

Dentro do contexto da mOdernização e, no caso do presente
estudo, da modernização urbana, a intervencão do poder
público e dos agentes privados, irão se defrontar com uma
outra ambigüidade: a cidade existente, ou seja, a cidade
enquanto suporte da memória e da história e a necessidade de
sua renovação. No período objeto desta análise, não há
diálogo possíve~: o antigo deve ser substituído pelo novo. Os
clamores dos "melhoramentos" implicam numa anulação de toda e
qualquer referência ao passado. Mesmo que as obras "arrasa-

i
quarte í rão " destruam os referenciais simbólicos da história
da :cidade, elas significam uma ruptura com o passado e o
sentido do progresso é o que importa. São Paulo necessita de
uma novos símbolos, a simbologia do desenvolvimento.

i A construção de uma paisagem urbana moderna em São Paulo,
eXi~iu, portanto, a ruptura com o passado. Para uma cidade

13Vários autores desenvolvem esse tema. Dentre muitos trabalhos citamos
Wilson Cano, Raizes da Concentração Industrial em São Paulo, São Paulo,
Hucitec, 1977.
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que se desenhava como o símbolo do progresso e da
transformação, a reconstrução deveria ser o mecanismo
adotado, mesmo que isto significasse o abandono daquilo que
símbol í zava o passado. Atualmente discute-se em.to.das as

,

pa;rtes do mundo o cuidado que deve estar presente nas
in~ervenções urbanas e esses projetos precisam ser adequados
a 'todo um contexto onde, alem das questões espaciais e
técnicas envolvidas, as referências sociais e a memória dos
cidadãos precisam estar garantidas.

j Entretanto, o espírito desenvolvimentista, simbolizado
pe~a meta-síntese Brasília -- apontava para uma outra
direção: a cidade pensada, racionalizada e com ordem. Esse
era também o espírito moderno. Para adequar a cidade a -esses
novos tempos, essa cirurgia de que tanto falava Prestes Maia,
exigia a extinção das partes doentes. Os problemas da cidade,
tr~tada como organismo, não eram de fácil solução: osI
"sventramentos"14 corrigiam temporariamente a disfunção, que
log'o reapareceria em outra parte. Essa modernização
conflituosa, que vai atingindo a cidade em partes,
restringindo a compreensão do urbano a uma visão espacial e
de :uma estruturação viária, é que dará a tônica das
int rvenções urbanas no período em estudo.

14Te:rmoque em italiano significa estripamento, demolição, muito
uti11zado por Prestes Maia.
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Um dos traços característicos da modernidade é o seu
conteódo efêmero. Essa idéia, transposta para a cidade, tem
um resultado assustador: são quase que inexistentes as
réações contra as conseqüencias dessas obras de
remodelação. O produto que estava sendo vendido, era o melhor
dos mundos, a cidade apta a ingressar no primeiro mundo e
estar, de igual para igual, com as mais importantes capitais.

Durante esses seis anos -- 1956/1960 -- muitos edifícios,
paisagens, referências foram destruídos para dar passagem a
es'se turbilhão renovador. Restaram somente alguns exemplares
de épocas passadas, deixados muito mais como símbolos,
consagrados como "monumentos", desprovidos da memória
coletiva "que lhe permitisse a consciência histórica pelo
efeito desagregador da impossibilidade de acumular suas
realizações como cultura -- a maioria da população continou
sem se reconhecer nestes símbolos." (Fenelon, 1992, p.30) •

Desde que não estivessem na direção do traçado dessas novas
"artérias", o que ficava como "documento histórico", eram as
construções representativas que simbolizavam o poder
constituído: palácios de governo, de justiça, quartéis e
igrejas.

---:npatrimônio
-de at Lnado ao

Histórico:
proveito

A
de

19
expressão designa um fundo
uma comunidade ampliada às



dimensões planetárias e constituído pela acumulação
contínua de uma diversidade de objetos que reúnem sua
comum pertinencia ao passado: obras e obras primas das
belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de
todos os saberes e "savoir-faire" dos
humanos (...)'Monumento histórico' não é sinônimo de
'Patrimônio Histórico': os monumentos históricos não são
mais que uma parte de uma herança que não pára de crescer
pela anexação de novos tipos de bens e pelo aumento do
quadro cronológico e terrenos geográficos no interior dos
quais esses bens se inscrevem." (Choay, 1992, p.9)

o trecho acima, extraido de "p... alegoria do Patrimônio"15
nos possibilita aduzir que não estamos propondo uma visão
estreita de que a cidade deveria manter-se intocável mas sim
que tivessem mantidos preservados os elos com a sua história.
A ~nosso ver, os técnicos paulistas já tinham elementos
sufi.c í entas para compreender a cidade como um complexo muito
al~m da paisagem e do espaço: a diversidade, os contrastes,
as: váriadas formas de "consumir" a cidade, já estavam
presentes, e a cultura urbana paulistana já se constituia
como elemento catalizador das expressões sociais.

Numa exposição sobre as transformações sofridas pelo
i

centro da cidade através dos anos16, realizada em 1991 pelo

15~rançoise Choay, L'Allégorie du patrimoine", Paris, Seuil, 1992.
(Tradução do trecho citado feita pelo autor)
16Esta exposição, chamada "Paulicéias Perdidas", foi instalada num eixo
que originava-se na Praça da Sé e terminava no Largo do Arouche, passando
pelo Viaduto do Chá, Barão de Itapetininga e rua do Arouche.
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Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura, várias
in:tpressõesde transeuntes foram r'eco Ihí.das-? e dão bem uma
a~ostra do significado que tem para a população a velocidade
dessas mudanças: "D. Maria Camila comentou, enquanto via a
e~posição acompanhada por seu neto: 'Hoje eu estou trazendo o
meu neto para conhecer o que é hoje, pois daqui a alguns anos
vai estar mudando de novo e ele não vai lembrar,
entendeu?'''(p.14). Outros depoimentos de senhores idosos,
re.forçavam sempre a tentativa angustiada de reconhecer
"alguma coisa da minha época", como se a cidade já não mais a
eles pertencesse.

Em poucas oportunidades o poder público municipal
de$empenhou o seu papel de responsável pela adoção de
co*trole sobre o crescimento da cidade. Esta tarefa foi,
tradicionalmente, deixada nas mãos da "iniciativa privada"
que, a lógica do capital imobiliário, sempre viu com
desconfiança as políticas de preservação do patrimônio
histórico e cultural: "ela seria um empecilho à prática
predatória da especulação imobiliária que quase chegou a
fazer de São Paulo, urnacidade sem passado."18

17Pàst~r~i_o~~tlJ~"_~publicadas em "Paulicéias Perdidas", vol.14 da série
Registros, DPH/SMC/PMSP, 1991.
18Maria Clernentina Pereira Cunha, 1991, texto mimeografado.
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o modelo de intervenção sobre a cidade de São Paulo, seja
pqblica seja particular, quase sempre foi caracterizado pela
"substituição". O mesmo processo de acumulação econômica e de
meios de produção que se desenvolveu na cidade durante os
anos 50, não foi acompanhado pela acumulação de convivências,
d~ experiências e a demolição foi o instrumento desse
crescimento. (M.C.P.Cunha, 1991)

A cidade, vista como cenário, é o espaço privilegiado
para a modernização que incorpora a racionalidade
instrumental como um princípio fundamental da ação e da
instituicionalizção da mudança. (G.Germani,1960) 19. A noção de
patrirnón í,o histórico urbano se constituiu à contra corrente
do: processo de urbanização dominante e a preservação de
cOhjuntos urbanos se tornou um obstáculo à livre instauração
das novas modalidades de organização do espaço urbano-v. A
contraposição entre a cidade existente e a cidade pensada não
significa a conservação eterna da primeira, mas a consciência
de que o processo de trasformação deve, necessáriamente,
levar em conta que a vitalidade dos espaços da cidade, só
será garantida se não forem apagadas as memórias e as
experiências humanas que constituem a cultura de um povo.

19Citado por Jacques LeGoff in "Histoire et Memoire", Paris, Gallimard,
1986.
20choay, Op.Cit., p.141.
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As obras do IV Centenário: contra-ponto moderno na cidade
caótica

Nesse início dos anos 50, a grande obra que aponta para
os: novos tempos é a construção do Parque Ibirapuera para a
instalação da. grande exposição e outras atividades
comemorativas do IV Centenário da fundação da cidade.· Para
isso é destinada uma área de um milhão e meio de metros
quadrados ao sul da parte mais nobre da cidade e é instituida
a Comissão do IV Centenário para organizar, coordenar e
execut ar o evento. Para o proj eto do conj unto de edifícios
fot contratado o arquiteto Oscar Niemeyer, que havia acabado
de! concluir a Pampulha, em Belo Horizonte, a maior investida
"modernista" no Brasil até aquele momento, sob os auspícios
do então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek.

-.Tunto com um grupo de arquitetos paulistas, Niemeyer
propõe uma refinada ocupação com uma volumetria já
característica de sua obra, com grandes blocos pousados ao
so]o com muita leveza e interligados por uma grande marquise
emlconcreto armado, deixando entre esses edifícios uma grande
massa de áreas ve rdes-- que compunham agradavelmente com um

21o·paisagismo foi inicialmente projetado por Roberto Burle Marx que
acabou não sendo integralmente implantado.
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cbnjunto de três lagos gerados a partir de um riacho
remanescente. Podemos imaginar o impacto e o contraponto
ambiental que aquele "oásis" modernista conferia a uma cidade
que vinha convivendo com problemas de trânsito,
congestionamentos, ru~<!~~_~xçE:!ssivose carências urbanas de
toda ordem.

A relação entre esse espaço moderno, racional e planejado
e o restante da cidade - labiríntico e fragmentado - será
sempre paradigmático para São Paulo. Enquanto no Rio de
J~neiro, a paisagem urbana tem uma relação muito mais
idtrínseca com uma "paisagem natural" e as intervenções nesse
e spaço , através das obras públicas, acabam sendo quase sempre
uma "interferência" nesse ambiente22, em Paulo, a

"pa í saqem" é o próprio conflito construído pelas mãos do
homem. As ondas de saudosismo que por vezes abatem-se sobre
alguns cidadãos paulistanos, tem sua referência num certo
momento dessa construção: a São Paulo dos anos 20, dos anos
30, dos anos 40... Se considerarmos o ponto de vista de
Berman(1986) de que "ser moderno é encontrar-se em um

22N!o são poucas as reações dos cariocas contra a "destruição das belezas
naturais" empreendidas através dos tempos pelas diversas administrações
da cidade, principalmente a partir das obras de remodelação de Pereira
Passos no início do século. Não é sem razão que os símbolos urbanos do
Rio de Janeiro são seus próprios referenciais naturais, excessão feita ao
"Cqrcovado" que provavelmente não teria o mesmo significado para a cidade
se não estivesse localizado na posição privilegiada em que se encontra.
Sobre esses assuntos, cf. Maurício Abreu, Evolução Urbana do Rio de
Ja~eiro, Rio, Zahar, 1987.
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amb í ente que promete aventura, poder, alegria, crescimento,
aqto-transformação e transformação das coisas em redor -- mas
ad mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que
sabemos , tudo o que somos "23, São Paulo é uma cidade moderna.
Entretanto, a idéia paradigmática do moderno que vai deixar
sã6 Paulo paralizada por muitos anos, está por acontecer: a
construção de Brasília.

Brasília-São Paulo: "meta-síntese" e a síntese da realidade

, Até meados dos anos 50, a discussão sobre o urbano se
pautava entre dois pontos contoversos: o crescimento caótico
da~ metrópoles, "sem planejamento" e a idéia segura de que a
solução está na cidade planejada deante-mã-G, --i-st0 é, uma
cidade onde as funções urbanas são previamente e

racionalmente delimitadas e onde as zonas de uso determinadas
e estruturadas por um sistema viário de grande porte que faz
a linterligação entre essas áreas. O sistema viário, a
"c{rculação" é, portanto, a grande saída para o caos urbano.

As soluções preconizadas desde o "Plano de Avenidas",
esboçado por Francisco Prestes Maia no início dos anos 20 e
apresentado ao prefeito Pires do Rio em 1929, ja continha
essa idéia "corbusiana" que, na verdade, era a idéia do

23Marshall Berman, Tudo o que é sólido desmancha no ar, São Paulo, Cia.
das Letras, p. 15.
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urbanismo moderno, já em aplicação em várias cidades
européias e americanas. São Paulo passa também, entre os anos
30 e 40, por uma "cirurgia". Todo um sistema viário baseado
nos "rings"24 europeus é implantado e, nesse período, a
cidade-é-um-verdadeiro "canteiro de obras"(Câmara, 1992). Mas
é a idéia da construção de Brasília que se colocará como o
verdadeiro contraponto do planejamento em São Paulo.

Com suas origens fincadas por volta de 1750, antes mesmo
da mudança da capital, de Salvador para o Rio de Janeiro em
1763, essa discussão já se realizava. Os inconfidentes já a
discutiam como um dos pontos importantes da independência
frente à Corte po.r tuque sa-ê •

Com a criação de Belo Horizonte em 1897 está aberto um
caminho concreto para a retomada do mito da interiorização em
1889 pelos republicanos. Portanto, a construção de Brasília
na segunda metade da década de 1950 por Juscelino Kubitschek,
a chamada "meta-síntese" de seu Programa de Metas, está muito
mais próximo de um projeto paralelo que tem suas raízes numa
visão geopolítica secular, que possivelmente inclui um lado
da própria formação mineira de Juscelino, do que,

24Sistema viário baseado em anéis concentricos, adotado principalmente em
Viena, em fins do séc. XIX.
25Benicio Viera Schmidt. A modernização e o planejamento urbano
brasileiro no século XIX, Dados, vol.24, n.3, 1981.
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efetivamente, de uma síntese prcqramát í caes , Entretanto,
podemos constatar hoje que, talvez a maior parte do esforço
governamental e mesmo de alocação de recursos, foram para a
construção da nova capital.

Ao mesmo tempo em que se está construindo Brasília, o
Programa de Metas está sendo implementado e a localização de
uma boa parte dessas metas notadamente o setor de
indústrias de base -- se concentra em São Paulo e arredores.
Os impactos desse programa são sentidos de forma muito forte:
correntes migratórias, aumento das demandas por serviços,
aumento substancial de veículos nas ruas etc. A solução para
esses problemas ficarão de certa forma paralizadas diante da
falta de empenho e clareza dos administradores frente a esse
súbito crescimento, da falta de estrutura operacional mas,
sobretudo, diante do discurso da homogenização, das soluções
globais e da incompatibilidade da diversificação e da
variedade com a matriz salvadora: "do trabalho", "da
circulação", "do habitar" e "do lazer"27. E, é nesse contexto
que os agentes que operam na cidade de São Paulo irão se

26Verificamos em diversos estudos, notadamente em O Brasil de JK, Angela
de Castro Gomes (org.), Rio, FGV, 1991, que as bases conceituais do
Programa de Metas e mesmo suas bases concretas (condições efetivas de
realização) já vinham sendo desenvolvidas muito antes de Juscelino,
inclusive durante o período imediatamente anterior ao suicídio de Getúlio
Vargas e, nos quais, o problema da mudança da capital sequer é citado.
27preceitos da Carta de Atenas, 1933.
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defrontar. Passemos agora a verificar um pouco quem sào eles
e quais os seus discursos.
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CAPíTULO2

ARQUITETOS,ENGENHEIROSE URBANISMO

O período que estamos abordando neste estudo, concretiza

e abre espaço para dois tipos de atuação que transitam por

di versas terminologias em contraposição: "teóricos" versus

"práticos", "humanistas" versus "técnicos", "culturalisas"-----

versus "racionalistas", "sonhadores" versus "competentes "e,

evidentemente, "arquitetos" versus "engenheiros". Não quer

dizer que sempre os arquitetos estiveram do lado dos

humanistas, sonhadores e os engenheiros, do lado dos práticos

e competentes. Até porque, com a fundação da FAUUSP28em

1948, é somente em meados dos anos 50 que os arquitetos

assumem e incorporam integralmente esse "status" ,

desvinculando-se do tradicional "engenheiro-arquiteto", de

formação politécnica29. Apesar disso, há uma bipolarização em

curso desde os anos vinte que contrapõe os "teóricos" e os

"prát icos": as propostas de Luis Inácio de Anhaia Mello30,

28Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
29Nessa época a Faculdade de Arquitetura Mackenzie já existia porém, é
sobejamente conhecido o seu viés tecnicista e politécnico.
3°Anhaia Mello chegou a administrar a cidade por dois curtos períodos no
inicio dos anos 30 (de 6/12/30 a 25/7/31 e de 14/11/31 a 4/12/31), foi um
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"arquiteto" com formação de engenheiro-arquiteto e E'rancisco

Prestes Maia31, engenheiro que se auto-intitulava

"engenheiro-arquiteto". Na verdade, nem Prestes Maia era tão

"prático" - as formulações conceituais e teóricas de seu

Plano de Avenidas tal vez sej a mais volumosa do que grande

parte da obra escrita de Anhaia, com enormes citações em

alemão, francês e inglês32 - e nem Anhaia era tão "teórico"

provavelmente a aplicação da Lei 5.261/57 de sua

inspiração, que regulava o coeficiente de aproveitamento dos

terrenos, tenha tido mais consequencias concretas na cidade

do que as obras de Prestes Maia -, fazendo com que esse

imenso debate desaguasse mais em ampliação de espaços de ação

do que simplesmente urna polêmica sobre posições teóricamente

antagônicas.

Apesar disso, o papel que Prestes Maia desempenhava

coadunava-se muito mais com o clima da época. Seu espírito

obreiro e empreendedor e que dirigia todas as suas baterias

para o problema da circulação viária, era muito próximo da

visão de progresso e desenvolvimento que absorvia o Brasil

dos fundadores da FAU e dirigiu órgãos técnicos da prefeitura por
diversas oportunidades.
31Francisco Prestes Maia foi prefeito de São Paulo, indicado pelo
interventor Adhemar de Barros, de 1/5/38 a 10/11/45 e, posterioLluente,
eleito pelo voto direto, administrou São Paulo de 8/4/61 a 7/4/65, tendo
sido um dos expoentes da visão "obrista" da administração municipal.
32Sem tradução.
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dos anos 50. A estrutura viária principal da cidade de SdO
Paulo, proposta por ele em 1929, orientou a ação dos
prefeitos que se sucederam até os dias de hoje33• Um conjunto
de três anéis concentricos interligados por grandes avenidas
radiais eram a base do plan034• Prestes Maia propunha o
deslocamento dos leitos das ferrovias para o último anel (as
futuras Marginais) o que evidencia o caráter predominante dos
automóveis e ônibus sobre os outro meios de transporte (Leme,
1991, p.67). Contudo, a visão de Prestes Maia sobre o papel
do estado sobre a cidade estava mais próxima do
intervencionismo através dessas obras de remodelação, da
produção e gestão dos serviços urbanos e da normatização e
arbitramento sobre a ação privada. O financiamento dessas
obras e serviços seriam sempre cobertos pelos fundos
públicos. Vejamos alguns trechos de seu discurso- - sobre
"transito", apresentado no "Plano Regional de Santos"(Prestes
Ma ia , 1 950) :

"Um dos argumentos contra as casas altas (sic) é o
congestionamento da Circulação. Hoje tornou-se moda afetar
mais preocupação com a limitação severa de alturas, que

33Cf. Haria Cristina Silva Leme, A Formação do Pensamento Urbanístico, em
São Paulo, no inicio do século XX, in Espaço&Debates, 34, 1991, pp. 64-
70.
34Uma grande parte do Plano de Avenidas foi implantada durante a própria
gestão de Prestes Maia na prefeitura, de 1938-45, durante a interventoria
de Adhemar de Barros.
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com o alargamento de ruas (...) A rua de maior trânsito em
São Paulo é a de casas mais baixas: a Rua Direita (...) Em
Londres as ruas são estreitas e a rede é irregularíssima
(...) Como está Londres projetando, após a guerra, o
desafôgo de sua City? Pelo abaixamento dos gabaritos
centrais? Não somente: mas também por uma avenida
circular, correspondente ao nosso Perímetro de Irradiação.
Isto quer dizer que os zoneamentos não podem excluir o
melhoramento da rêde viária."(p.192)

o trecho acima é uma clara alusão às posições de Anhaia
Mello que propunha um controle da cidade através do
zoneamento e do controle das alturas e ocupação dos
edifícios. No mesmo trabalho, Prestes Maia ainda vai. citar
ipsis literis (em inglês) a recomendação da Associação
Internacional dos Chefes de Polícia a respeito de que o
trânsito não é uma função policial. A longa citação, sem
tradução, não tem seus termos explicados e não é mais
referenciada na seqüência do texto.

Ha também nas posições de Prestes Maia uma clara
aproximação com as idéias de Le Co.rbusí er-ê . Ao propor uma
via elevada na entrada de Santos, Prestes Maia diz: "
Corbusier completaria a idéia com o aproveitamento dos baixos

35provavelmente Prestes Maia não se sentia um _"_ci)_r_bu:ü~no"_puroe nem
mesmo os adeptos brasileiros do arquiteto suiço ousariam tal heresia.
Entretanto, Prestes Maia é pródigo em citações e, evidentemente, abusa
das citações de Le Corbusier e percebe-se algumas coincidências de visão
sobre a ação sobre o espaço urbano.
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da estrutura para depósitos, algo como esboçara para o Rio de
Janeiro ..."36(p.198). Mais adiante podemos observar a sua
visão sobre a relação espaço construído e projeto
moderno: "...verdadeiras criações podem resultar nas cidades
novas e nas grandes ampliações mas, o papel dessas idéias é

quase somente diretivo nas cidades já construídas ..."(p.200).
Entretanto, essa afirmação não é totalmente correspondida
pelo que diz na seqüência: "...para os centros compactos e
congestionados, afora a utopia das reconstruções totais, há
três soluções: rasgos francos (sventramento) , artérias
perimetrais e a redução da densidade das construções
(diradamento) ."(p.201) e, seguindo nessa linha, vejamos a sua
postura diante de uma questão pouco discutida na época, o
patrimônio histórico: " ..• a cadeia antiga será
eliminada"(p.212). Esse edifício, posteriormente tombado pelo
SPHAN é um dos mais raros exemplares da arquitetura urbana do
século XVII37.

36Quando da sua viagem ao Brasil na década de 30 (período em que Prestes
Maia propõe o seu Plano de Avenidas), Le Corbusier deixa dois esboços de
grande intervenção urbana no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essas duas
propostas fundamentam-se em gigantescas vias elevadas que, no caso de São
Paulo, cortam a cidade no sentido Norte-Sul e Leste-Oeste, com ocupações
variadas das partes inferiores dessas mega-estruturas, como habitações,
comércio, serviços etc.
37Nesse aspecto, o paralelismo com Le Corbusier também é válido. Le
Corbusier aterrorisa os parisienses na década de 20 com o "Plan Voisin",
que consistia em substituir "as arcaicas estruturas urbanas" pelo moderno
conceito de "arrasa-quarteirão".
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Não é intuito deste trabalho fazer uma análise exaustiva
do pensamento e obra de Prestes Maia mas, não poderíamos
deixar de apresentar um pouco desse discurso "prático" e
"competente", quase que totalmente voltado para as questões
viárias pois, mesmo nos dias de hoje, ele ainda é capaz de
mover muitas administrações38•

As posições de Anhaia Mello encontravam-se numa outra
vertente desse chamado "urbanismo moderno". A sua visão
diferenciava-se substancialmente de Prestes Maia, pois
considerava a questão regional de forma mais abrangente e
vinculava o planejamento urbano às decisões e diretrizes
nacionais. Percebemos que aqui há uma dirença de foco muito
clara: Prestes Maia parte do equacionamento físico, da
"solução objetiva do problema", mesmo com justificativas
teóricas muito elaboradas, que viajavam por Londres, Boston,
Paris e Viena e suas exaustivas citações, ele imaginava ter o
problema nas mãos enquanto que Anhaia Mello procura envolver
relações mais complexas. Uma das grandes metas de A. Mello é

a "harmonização" dos planos regionais tendo cornocorolário um
"Plano Nacional". Nota-se que sua preocupação localizada em
São Paulo busca fundamentos nos desequilíbrios regionais e
sua necessidade de formular a questão em nível nacional

38Veja-se, por exemplo, a eleição de Paulo Maluf para prefeito de São
Paulo em 1992.
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procura demonstrar que as soluções dos problemas urbanos de
São Paulo s6 serão possíveis com as correções dos
desequilíbrios. O seu "Plano Regional de São Paulo"(1954) é,
de fato, urnacarta de princípios e que, se não tem a solução
imediata dos problemas, aponta
verdadeira provocação (Meyer,

causas que representam
1991, p.106) . Aponta,

urna
por

exemplo, a especulação imobiliária maciça que torna conta do
crescimento desmesurado da cidade corno urna das causas das
graves desagregações que ocorrem no meio urbano.

Enfatizamos intencionalmente essa. bipolarização entre
Anhaia Mello e Prestes Maia corno central nesta parte do
trabalho para atingirmos urna formulação essencial: se a São
Paulo da década de 4O é a cidade das obras públicas, a São
Paulo dos anos 50 é a cidade das obras privadas, onde o
planejamento não passa de "indicações" e diagnósticos de um
corpo doente e a sua cura só tem dois caminhos: operações
cirurgicas complicadas cujo resultado só atende um lado do
sistema vital ou dietas regulares, contrôle e vigilância
constante.
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Planos e Propostas

No período objeto deste estudo, dois órgãos de classe
terão papel importante no debate sobre a cidade. De um lado,
o Intituto de Engenharia, tradicional reduto dos politécnicos
e engenheiros-arquiteto:;;,_e de outro o IAB (Instituto de
Arquitetos do Brasil), reduto dos ~modernistas". Cada um dos
institutos "falavam" através das revistas especializadas. No
caso do rE, a Revista de Engenharia e o IAB através das
revistas Habitat e Acrópole39• No caso da revista
Engenharia4o, dada a abrangência do setor, os artigos eram,
em sua maior parte, ligados aos temas gerais da engenharia
civil (estruturas, barragens, pavimentação). Apesar disto,
foi ali que encontramos publicados os debates sobre os planos
apresentados sobre a cidade com, em muitos casos, a

publicação na íntegra de relatórios técnicos das comissões
oficiais de órgãos da Prefeitura, responsáveis pela
apresentação de soluções dos problemas urbanos. Uma grande
parte do debate Prestes Maia/Anhaia Mello, está ali
publicada. Enquanto isso, as revistas de arquitetura, talvez
ainda extasiadas com as possibilidades de construir para as
classes mais abastadas, publicavam, principalmente projetos
de residencias unifamiliares, abrindo muito pouco espaço para

39Habitat deixa de ser publicada nos anos 60 e Acrópole nos anos 70.
40Órgão oficial do lE, publicada ainda hoje.
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as questões urbanas, pois planejamento e urbanismo ainda era
uma questão de "desenho" para uma boa parte dos arquitetos.
A partir de 1956, com o concurso de Brasília, essas revistas
de arquitetura começam a participar mais dos debates sobre a
cidade, pois â obra de Lucio Costa, aponta para novas
possibilidades de atuação dos arquitetos. É ainda nessas
revistas especializadas que podemos observar o significado
dos impactos da política desenvolvimentista nos meios da
construção civil, um dos setores mais atingidos pelo Plano de
Metas. Os anúncios, em geral, trabalham um clima de
modernidadE!",apresentando uma enorme quantidade de novos
produtos e técnicas e os artigos exploram o crescimento da
utilização desses materiais nas obras de Brasília.

Uma das maiores preocupações da revista Engenharia, era
os temas ligados ao trânsito urbano e é ali que encontramos
diversas soluções e propostas viárias para a cidade. Assuntos
como financiamento de melhoramentos públicos, impactos dos
grandes projetos viários, aspectos da política de
desenvolvimento nacional e problemas do crescimento da cidade
em geral. Esses assuntos eram muito raros nas revistas de
arquitetura, naquele período.

A seguir, apresentamos uma relação dos principais planos
e instrumentos legais de contrôle relativos à cidade que
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estiveram presentes e foram publicados, comentados e

discutidos através das revistas citadas, nos anos 50:

ePlano de Avenidas Prestes Maia/1930: realizado na
administração Pires do Rio, teve sua maior parte executada de
1937 a 1945, durante a gestão do próprio Prestes Maia. Mesmo
não sendo um produto "exclusivo" dos anos 50, orientará a
ação dos prefeitos durante toda a década, no que se refere ao
sistema viário;

eRelatório Moses (Programa de Melhoramentos Públicos para
São Paulo) Dr. Robert Moses, da New York City Planning

Comission I 1950: A convite da Prefeitura, um grupo de
técnicos e consultores coordenados por Moses, produz o
primeiro relatório concernente a um planejamento geral de
obras para a cidade. São estudos e ~ecomendações referentes à

"plano de zoneamento", "sistema de artérias de tráfego",
"transporte coletivo", "parques e praças de recreio",
"retificação do Rio Tietê" e "engenharia sanitária". As
sugestões e indicações referem-se inclusive a métodos de
financiamento para a realização de obras e serviços públicos;

ePlano Reqional de São Paulo (Esquema Anhaia Mello)
Luís Inácio de Anhaia Mello I 1954: Esta proposta, também
mais próxima de um ideário, preocupa-se mais com o problema
do uso do solo, a normatização, propõe níveis de planejamento
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(nacional, estadual, municipal) integrados através de
conselhos, sugere contrôles através de densidade e limitações
construtivas e sugere a contençao do crescimento e a
obst rução da Lriat aLação de novas indústrias. Foi duramente
combatido por Prestes Maia , incumbido de relatar.a proposta
à Comissão Orientadora do Plano da Cidade.

-Sistema de Transporte

Projeto) - Elaborado por uma
Rápido Metropolitano (Ante-

comissão de técnicos da
Prefeitura, tendo como presidente e relator, Francisco
Prestes Maia/1955: faz um extenso inventário de avaliação dos
planos de transporte surgidos em São Paulo, desde o plano
Light(1927) e propõe um sistema baseado, em sua maior parte,
num sistema de transporte de superficie, o que estava
claramente de acordo com as idéias do relator, baseadas no
alargamento das avenidas e na estruturação de um sistema
viário implantado "cirurgicamnte". Propõe a abertura de um
grande número de novas "artérias" e "vias expressas" e aponta
para a ineficiência do zoneamento e contrôles de alturas e
densidades. (Meyer, p.116)

eEstrutura Urbana da Aglomeração Paulistana (SAGM}\.CS)
Padre Joseph Lebret / 1956-1958: O trabalho da SAGMACS propõe
para a cidade uma nova
descentralização e a

concepção viária, de acordo com a
estrutura multipolar orgânica
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recomendada que irá influir no zoneamento. Propõe alterações
na estrutura viária em implantação, sugerindo adaptações e
excluindo muitas vias, e sugerindo um sistema de hierarquia
viária, princípio consagrado pelo planejamento e urbanismo
modernos. Indica uma reestruturação administrativa, através
da descentralização e criação de polos regionais, a
desconcentração das funções urbanas, a sua reorganização,
reaparelhamento e redistribuição em novas bases,
considerando-se o ritmo as tendências de crescimento da
cidade. Esse trabalho serviu de base para vários planos que
foram feitos para a cidade, inclusive o :Plano de Ação para o
Estado de São Paulo, no governo Carvalho Pinto pois, grande
parte dos técnicos que trabalharam nos estudos da SAGMACS
viriam a compor a equipe de planejamento estadual.

-Relatório de Planejamento 1957-1961 - Governo Adhemar de
Barros I 1961: Este relatório, produzido pela equipe do
Departamento de Urbanismo da Prefeitura, não apresenta
novidades, fazendo uso das propostas apresentadas ao longo da
década, nas quais houve a significativa participação dos
técnicos ligados à prefeitura. Fundamenta-se, em grande
parte, nas conclusões do relatório SAGMACS.
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PARTE 11
REFLEXOS DA ERA JK EM sAo PAULO

Nesta parte do trabalho, procuramos traçar um sucinto

painel da situação política e sobre os aspectos mais

significativos da economia brasileira na segunda metade dos

anos 50.

A idéia de estabelecer urna relação entre a pOlítica

econômica nacional e seus impactos diretos na cidade de São

Paulo centra-se, sobrettido, nas possibilidades de crescimento

verificadas aí com a implantação do Programa de Metas, no

governo Juscelino Kubitschek.

Celso Lafer, em di versos trabalhos publicados sobre o

Programa de Metas (1970, 1972, 1975) 41 coloca algumas

premissas básicas que permite verificar a possível relação

que procuramos estabelecer: (a) o Programa de Metas não foi

um plano global, mas um plano para alguns setores chave,

tanto públicos corno pri 'lados, da economia brasileira,

abrangendo cerca de um quarto da produção nac í.onaj r (b) as

primeiras preocupações com planejamento (Relatório Simonsen,

41Em geral, esses trabalhos são desdobramentos de sua tese de
doutoramento pela Cornell University (EUA), The Planning Process and the
Political System in Brazil: a Study of Kubitschek's Target Plan (1956-
1961), 1970.



Plano Salte, Missão Abbink), ainda que não conclusivas, foram
relevantes "na medida em que ajudaram a criar, nas palavras
de um documento do Plano de Metas, 'a mentalidade que iria
levar às realizações da década de 1950'"42; (c) a decisão de
se criar no Brasil a indústria automobilística (meta 27) foi
motivada basicamente pelo fato de que sua implementação,
mesmo a curto-prazo, significaria uma redução no valor das
importações e, conseqüentemente, urnaeconomia de divisas.

As relações que esse programa viria a ter,
especificamente com São Paulo, vi.ncula-se de forma
prioritária com a instalação da indústria automobilística. Os
efeitos irradiadores dessa política podem ser verificados por
alguns desdobramentos: a meta 27 (indústria automobilística)
levou à programação da indústria de auto-peças, da meta 25
(borracha), da meta 19 (siderurgia) e da meta 21 (metais não
ferrosos); a meta 22 (cimento) foi planejada em vista do
impacto global do Programa de Metas.

Pelo fato do Programa de Metas não ter sido um plano
compreensi vo mas um plano setoria143 e não propor a alocação
de todos os recursos através do planejamento, deixava· para

42Celso Lafer, Premissas Operacionais do Plano de Metas, in Revista
Dados, 9, 1972, pp.72-83.
43Celso Lafer, Op.Cit., p. 82.
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decisão do Congresso urna margem ampla de investimentos a
curto-prazo.

o impacto global do Programa de Metas (taxa média de
crescimento do PIB de 7% no período 1957-1962, crescimento da
renda real per capita de 3,9%) aliado às relações econômicas
internas, colocarão São Paulo diante de um processo de
urbanização, cujas conseqüencias estender-se-ão ao longo de
quatro décadas.

A implantação da indústria automobilística em São Paulo e
arredores (ABe) , vai determinar o crescimento de dois
segmentos que ~erão, a partir daquele momento, importante
papel no desenvolvimento das relações politicas, sociais e
econômicas: o empresariado local e os trabalhadores no setor
automct í vo+". São criados, de 1956 a 1960, 1.50.000 empregos
no setor automotivo. O fortalecimento desse empresariado,
beneficiado pelo protecionismo do governo e o crescimento,
organização e especialização dos trabalhadores, influenciarão
de maneira efetiva a cidade de São Paulo. A concentração
industrial do setor mais dinâmico da economia nacional junto
ao desencadeamento de um processo acumulativo serão os
grandes indutores desse processo de urbanização.

44Havia um acordo do GEIA com as montadoras multinacionais de reservar o
setor de autopeças para o empresariado local que foi quebrado após 64.
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CAPíTULO 3

UM POUCO ANTES DOS "ANOS DOURADOS"

Um ano e meio amargo

Os dezessete meses que antecederam a posse de Juscelino

Kubitschek foram politicamente tensos. Café Filho, ao assumir

após o suicídio de Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954,

procura manter a linha de seu antecessor, ao menos no

d í scur so+". Após as eleições para o Congresso Nacional em
outubro do mesmo ano que, em princípio, não altera o
equilíbrio de forças as várias facções políticas,
incluindo-se aí as militares, agiam no sentido de fazer o

próximo presidente nas eleições programadas para outubro de

1955. O PSD indica o governador de Minas Gerais, Juscelino

Kubitschek, para concorrer ao cargo tendo como companheiro de

chapa o gaúcho João Goulart, após uma aliança com o PTB.

Adhemar de Barros entra na disputa, após a derrota para Jânio

Quadros nas eleições para o governo do Estado de São Paulo e

45Thomas Skidmore. Brasil: de Getúlio a Castelo.Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1982.



a UDN lança o General Juarez Távora em substituição à
Etelvino Lins.

Enquanto isso, Café Filho não se sentia em condições de
atacar com determinação aos problemas estruturais por que
passava o Brasil. Atuava nas medidas de curto prazo e buscava
a estabilização econô~ica,enquanto procurava garantir as
eleições próximas. Juscelino é eleito com uma margem
relativamente pequena de votos (6%) com relação ao segundo
colocado, Juarez Távora. No Estado de São Paulo, Adhemar de
Barros mostra sua força, superando Juscelino que havia sido
suplantado inclusive por Juarez Távora.

o periodo que vai da eleição de Juscelino até a sua posse
foi de grande instabilidade política, com reações e pressões
de vários segmentos militares e políticos contra uma possível
"ilegitimidade" daquela eleição devido à porcentagem final
dos votos obtidos pelos vencedores-e . Essa reação, do lado
civil, era comandada ferrenhamente por Carlos Lacerda.

460 maior complicador era a presença de João Goulart na chapa vencedora.
Não era bem visto nem pelos militares nem por muitos setores da política,
que discutiam a "legalidade". Com isso, uma situação golpista se
prenunciava. Dentre vários tipos de acusação, a que mais pesava era a de
que eles haviam sido eleitos pelos comunistas, isso em pleno período da
Guerra Fria. Além de tudo, Goulart obteve uma quantidade de votos 20%
superior ao próprio Juscelino.
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-Após a hospitalização de Café Filho, resultante de um
problema cardíaco, assume iterinamente Carlos Luz, presidente
da Câmara dos Deputados, que é deposto por um golpe militar
clássico (Skidmore, 1982) a 11 de novembro de 1955. Esse
golpe "preventivo", comandado pelo General Lott, ex-Ministro
do Exército e que havia sido demitido por Luz, não teve
inicialmente apoio das outras armas. No mesmo dia, o
Congresso vota o nome de Nereu Ramos, presidente do Senado
para assumir o posto, até a posse definitiva de Juscelino
Kubits-cn--ek--deOliveira, o segundo presidente após 1945 que
consegue cumprir integralmente o seu mandato. É nesse clima
político que ele inicia o seu governo, que contava desde
aquele momento, além das opositores convencionais, com uma
vigilância extremamente articulada.

Uma economia em transição

Apesar da herança getulista ter sido um pesado fardo aos
governantes que se seguiram - desequilíbrio no balanço de
pagamentos, inflação ascendente, déficits de pagamentos
externos - o período pré-Juscelino não chegou a ser um total
desastre. A produção industrial e o consumo se aceleravam
rapidamente. Desde a década de 1930, o Brasil vinha ampliando
o seu mercado interno e já dispunha de uma estrutura
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industrial relativamente diversificada, efeitos da difusão
econômica propiciada pelo setor exportador. Vejamos o que diz
Maria da Conceição Tavares47 a esse respeito:

"(Ao término da 2 a Guerra) ...Enquanto dois grandes paises
da América Latina que tinham entrado num modelo de
desenvolvimento similar, o Chile e a Argentina,
enfrentaram uma capacidade para importar que não tinha
voltado aos niveis da pré-crise, o Brasil conseguiu
recuperar a sua. E foi de um patamar superior ao daqueles
que as exportações sofreram uma expansão acentuada,
sobretudo em termos de poder de compra, dada a elevação
dos preços internacionais do café que durou até 1953-54."(pag.60)

Entretanto, do ponto de vista da politica econômica, o
Ministro da Fazenda de Café Filho, Eugênio Gudin, eSforça-se
para buscar negociações com com o Banco Mundial e com o Fundo
Monetário Internacional, do qual era membro nato. Os
nacionalistas o atacavam severamente, acusando a sua missão
de "pedinte" e que a sua politica monetarista ortodoxa traria
como resultado a estagnação econômica (Skiàmore, 1982, p.
199). Gudin restringe fortemente o crédito, o que traz graves
conseqüências. Em São Paulo, bancos fecham suas portas e a
indústria de bens de capital entra em crise. Gudin se demite
e, em seu lugar, Café Filho indica José Maria Withaker,

47Maria da Conceição Tavares, Da SUbstituição de Importações ao
Capitalismo Financeiro, Rio de Janeiro, Zahar, 1979 (8& edição).
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banqueiro paulista, que também se demite em poucos meses,
após apresentar um projeto de reforma cambial, gestado em
conjunto com o FMI e que não é avalizado nem pelo presidente,
nem pelos ministros militares, que tutelavam aquele "governo
provisório". Mesmo com todos esses percalços, o governo Café
Filho sai-se relativamente bem do ponto de vista econômico,
conseguindo equilibrar as contas. Através de cortes nas
importações controla a dívida externa e reduz sensivelmente o
custo de vida. Deixa como herança para os governos seguintes,
a Instrução 113 SUMOC (regulava a abertura ao capital
estrangeiro e a importação de bens industriais) que, apesar
de duramente criticada pelos nacionalistas, terá grande
importância no projeto desenvolvimentista de Juscelino.

Como podemos observar, da confrontação entre uma situação
política de transição com traços de insegurança e um relativo
contrôle econômico com alguma prosperidade, surgem os pontos
básicos que configuram o momento hitórico da chegada ao poder
de Juscelino. Se é hábito, por um lado, estender-se ao
processo econômico o mesmo clima de sobressaltos que permeava
a vida política para caracterizar-se o período pré-Juscelino,
por outro, pode=se extrair quase que o inverso: o
desenvolvimento do processo econômico brasileiro no primeiro
quinqüênio da década de 1950 é de tal forma irreversível,
imposto que foi pelas própria condições da economia mundial
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naquele período, que todo o clima dramático gerado pela

si tuação política não foi suficiente para impedir os seus

desdobramentos. Com isto queremos enfatizar que o processo de

desenvol vimento industrial avançado que terá em São Paulo o

seu espaç-o mais efetivo era parte de um amplo debate que

vivia o Brasil desde o pós-Guerra.

A Tabela de arrecadação do rCM por grandes regiões do

período 1956-1960, que mostramos a seguir, dá a medida do

crescimento da produção na região que inclui a cidade de São

Paulo:

Tabela L

ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS POR
GPANDES REGIÕES

ARRECtIDAÇÃO DO 1D.i 0$1.000
N«lS NORn! % NOAlESTE % SUIlEST1; % su. % ~ %

1956 581.891 1.60 3.787.308 10.43 25.495.473 70.20 5.982.026 16.47 471.583 1.30

1957 750.751 1,69 4.965.556 11.15 30.305.393 68.06 7.814.816 17.55 692.165 1.55

1958 740.507 1.31 5.943.024 10.53 39.378.292 69.80 9.550.390 16.93 800.773 1.42

1959 895.016 0.96 8.291.280 8.92 69.388.652 74.62 11221.640 14.22 1.191.981 1.28
1960 2.021.154 1.51 11.346.140 8.48 98.805.339 73.80 19.855.278 14.85 1.706.311 1.28

Fonte: IOOE. censo 1980 (DI!dos Brutos)
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CAPÍTULO 4

O PROGRAMA DE METAS E O MUNICÍPIO

O modelo concentrador ou cumulativo

Os últimos anos da década de 1950 constituem-se no
período de instalação da fase de economia industrial
avançada48

• Esse processo, ancorado no Programa de Metas, foi
precedido pela fase inicial de "substituição de importações",
consistia na implantação das indústrias de base e num certo
grau de diversificação, induzido pela conjuntura do pós
guerra. Essa conjuntura pressionava no sentido da redução da
capacidade para importar, o que possibilitou taxas de
crescimento bastante acentuadas49•

Entretanto, o desenvolvimento dessa industrialização foi
polarizado pelo eixo Rio-São Paulo de forma cumulativa o que,
mesmo tendo facilitado o processo de substituição de
importações, causou profundos desequilíbrios regionais.
Durante muito tempo se debateu sobre esse possível
privilegiamento da região sul em detrimento principalmente do

48Sônia Draibe. Rumos e Metamorfoses - Estado e Industrialização no
Brasil: 1930/1960.Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985, p.240.
4~aria da Conceição Tavares. op. Cit., p.59.



Nordeste, fortemente atacado pelas secas, miséria e

desemprego. A esse respeito, Wilson Cano em ensaio escr~to em
198150 demonstra que, comparativamente, a região Nordeste
acabou tendo maiores privilégios com as políticas de
desenvolvimento regionais através de substituição regional de
importação de bens industriais, reforma tecnológica para a
agroindústria cafeeira e um programa de cOlonização no
Maranhão. Mostra ainda que as raízes desses desequilíbrios
regionais originam-se nos resultados dos ciclos agro-
exportadores da borracha, da cana-de-açúcar gravemente
comprometidos pela estrutura de propriedade altamente
concentrada, as débeis relações capitalistas de produção e a
marginalização desses produtos pelo mercado internacional.
Cano verifica que em São Paulo, o capital cafeeiro ampliou
suas bases de acumulação, "...proporcionando amplo leque de
alternativas de inversão para os lucros que podiam vazar da
cafeicultura e dos negócios vinculados ao café. Por outro
lado, assalariando sua mão de obra, criou amplo mercado de
bens de consumo para a indústria, que então dava seus
primeiros passos. "51 Em trabalho anterior+ê, Cano afirmava

SOWilson Cano. "Desequilibrios Regionais no Brasil: Alguns Pontos
Controversos", in Desenvolvimento Capitalista nc Brasil . N°2 - Ensaios
sobre â Crise. Luiz G.M. Beluzzo e Renata Coutinho, orgs. São Paulo,
Brasiliense, 1983, pg. 241-255
51cano, op.cit., pag.248
52wilson Cano. Raizes da Concentração Industrial em São Paulo. São Paulo,
Hucitec, 1990 (1& edição em 1977)
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mais detalhamente essas posições, principalmente no que se

refere às origens da concentração industrial em São Paulo. A

nosso ver, não seria de grande utilidade extender-se as

considerações a respeito da concentração da produção e o

processo de acumulação ocorrido em São Paulo. Além do assunto

estar devidamente explorado por vários teóricos e pensadores

da história econômica brasileira (BRESSER, 1968, RATTNER,

1972, OLIVEIRA, 1975, LIMA, 1976,1978, CANO, 1977, TAVARES,

1979, dentre outros) , interessa-nos,
e-stab-e~e-c-e-r-esté - importante ·parâmetro na

nosso objeto de estudo.

por enquanto,

configuração do

Em 1956, São Paulo tem por volta de três milhões de

habitantes. Apesar da estrutura administrativa municipal ter

crescido e aumentado sua capacidade de intervenção, a
prestação de serviços públicos é muito inferior às

necessidades dessa população e os mecanismos de realização

desses serviços baseiam-se muito mais nas relações de

c1ientelismo e paternalismo, nesse perido que se convencionou
chamar de populista.

Para que possamos melhor avaliar o impacto do crescimento

populacional nos anos 50, observemos a tabela abaixo:
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Tabela 2.

Como podemos

ANO POPULAÇÃO
URBANA

TAXA GEOMÉTRICA ANUAL DE

CRESOMENro

verificar pela

1940 1.337.664 comparação entre o
5.0% crescimento absoluto1950 2.198.096
5.5% da população na1960 3.825.351

Fonte: IBGE. Censo 1960 década de 40 e na
década de 50, esse incremento é mais forte mas não chega a
números extremamente grandes. Isso devido ao fato desse
crescimento ter se dado de forma regional, isto é, envolvendo
as cidades vizinhas, co-partícipes desse processo de
industrialização acelerado. Neste caso, queremos dizer que a
sua abrangência extrapola os limites do ~unicípio de São
Paulo, atingindo principalmente as cidades situadas na
direção dos eixos rodoviários principais: as cidades do ABC
na Via Anchieta e Guarulhos na Via Dutra, saída para o Rio de
Janeiro. O mesmo não ocorre com a Via Anhangüera, devido
principalmente às características do relêvo daquela região.
Este fato está demonstrado na tabela a seguir:
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Tabela 3 .
,.,

POF1JLAÇAO METROPOLITANA RECENSEADA

MUNICIPIOS - ~-P-ClP-UAÇÃO PECE~~S~ (~~
19040 1950 1960

FEGIÃO METF()RJUTANA CE SÃ.O PAU..O 100 100 100
AAUJÁ

0.12
BARUERJ 0.39 0.35
BJRI118A...MIRJM 0.11
CAIEIRAS 0.19

0.13
0.37

COTIA 0.72 0.69 0.31
DIADEMA 0.28
EMBU 0.10
EMBlJ.GUAÇU 0.09
FERRAZ DE VASCONCELOS 0.21
FRANClSCO MORATO 0.05
FRANCO DA Roa-iA 0.98 0.63
GUARAREMA 0.48 0.31 0.18
GUARULHOS 0.85 1.31 2.12
ITAPEORlCA DA SERRA 0.91 0.82 0.30
ITAPEVI 0.21
ITACUACUECETUBA 0.23
JANDIRA 0.04
JUCUITIBA 0.12
MAIRIPORA 1.59 0.35 0.Z7
MAUA 0.61
MOGI DAS CRUZES 3.09 2.32 1.98
OSASCO 2.40
PlRAPORA DO BOM JESUS 0.05
POA 0.43 0.35
R1BElRAOPIRES 0.37
RIO GRANDE DA SERRA 0.08
SALESOPOUS 0.47 0.32 0.19
SANTA ISABEL 0.82 0.59 0.25
SANTANA DO PARNAIBA 0.78 0.39 0.10
SANTOANDRE 5.74 4.78 5.12
SAO BERNARDO DO CAMPO 1.11 1.73
SAO CAETANO DO SUL 2.25 2.39
SAOPAULO 84.59 82.55 n.42
SUSANO 0.41 0.55
TABOAO DA SERRA 0.14
Fonte: IBGE. Censo 1980
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CAPíTULO 5
CONSEQÜ~NCIAS IMEDIATAS E REFLEXOS FUTUROS

Para alguns autores, sao Paulo assume ares de "metrópole"
a partir da segunda metade da década de 1930. A cidade já

conta com alguns arranha-céus e o Edifício Martinelli
sobressai-se na paisagem de casario mais baixo. O movimento
do comércio gerado pelos negócios do café, dão o ritmo do
centro da cidade e já prenuncia o seu futuro. É interessante
notarmos a maneira pela qual esse "clima de metrópole" é
sentido. Exatamente no período que remarcamos acima (anos
30), uma pUblicação dos imigrantes italianos radicados em São
Paulo, assim se referia sobre o assunto:

"São Paulo adquire a cada dia a fisionomia de uma grande
cidade americana, com avenidas amplissimas, edificios muito altos,
um centro urbano reservado exclusivamente aos bancos e ao
comércio, suburbios industriais e bairros-jardim onde residem as
familias da burguesia e que sao verdadeiros oásis de repouso para
quem durante todo o dia trabalhou no tumulto da cidade.53

53 "Cinquant' anni di Lavoro degli Italiani in Brasile". São Paulo, Società
Editrice Italiana, 1937, vol.II, p.118.



Apesar do estilo grandioso e triunfalista típicos do
período (em outros trechos, a publicação não esconde o seu
fascínio pelo "Duce") a citação dá bem o espírito que São
Paulo vivia.

Também numa outra publicação54 da Prefeitura de São
Paulo, que reuniu um conjunto de palestras realizadas na
década de 1950 sobre a história da cidade, o professor Pedro
Brasil Bandecchi falando sobre o terna"São Paulo - de cidade
provinciana a Metrópole", faz a seguinte observação:

"Na década de 30, a cidade de São Paulo perderia seus
últimos ares provincianos. O prédio Martinelli, hoje quase
escondido em meio aos grandes edifícios, dominava a
cidade, sobressaindo-se em meio às construções de 4 e 5
andares. '?)Em 1938, a Capital desponta como metrópole.
Indicamos este ano, porque é o da demolição do velho
viaduto do Chá e a construção do novo. O atual de concreto
e ferro é bem o símbolo de uma época que se inicia. Só
então a cidade transpõe o Vale do Anhangabaú,
decididamente ..."(p.163)

No fundo, o que essa visões sobre a cidade demonstram, é

que o sentido de "metrópole" está mais ligado a símbolos e à
impressões, do que ao sentido abrangente que o termo vai
tomar no futuro. Até esse momento, é importante criar e

54"Curso de História de São Paulo",São Paulo, PMSP/SEC/DC/DAH, 1969.
56



desenvolver essa simbologia para marcar e preclsar a dinâmica
que tomará conta do ambiente paulistano daí para a frente.

As considerações que estamos fazendo a esse respeito
serve para distinguir bem claramente dois momentos que a
questão "metrópole" ocorre em São Paulo: os anos 30, com
intervenções que levam em conta mais a criação de um ambiente
"europeu"55, com muitos ajardinamentos e obras superficiais e
que só vão se "americanizar" com o Plano de Avenidas de
Prestes Maia; já, nos anos 50, a questão da metropolização se
torna mais complexa e, em vez de uma questão de paisagem e
movimento, o dado a acrescentar é o econômico e a dimensão e
as carências passam a ser os elementos vitais que vão
absorver os paulistanos.

Mesmo que consideremos que a partir de 1930, a indústria
paulistana se transforma, absorvendo novos ramos de produção
e ampliando a sua base, a transformação se torna mais forte
nos anos 50 quando essa base tende a se deslocar para os
eixos rodoviários, assumindo assim .o seu caráter
regional (Osello, 1983) e fundamentando-se numa nova estrutura
produtiva56. É nesse sentido, que os anos que vão de 1956 a

55Nesse período, são muito utilizados para lazer o Jardim da Luz e o
Parque Dom Pedro 11 projetado pelo arquiteto francês Bouvard, mas
concluído somente por volta de 1930.
56Esse processo é descrito por grande parte dos autores que formam a
bibliografia básica deste trabalho (Cano, Draibe, Rattner, Dean,
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1960 desempenham um importante papel nessa transformação. As
implicações que esses anos terão para a cidade em termos de
crescimento populacional, crescimento das áreas ocupadas,
extensão das áreas urbanizadas e violento acréscimo nas
demandas por serviços públicos serão de tal monta que, os
reflexos das políticas nacionais que, normalmente, se dariam
nos anos seguintes, já começam a ser sentidos de imediato.
Esse fato faz com que o poder municipal responda de modo
bastante tímido. Os processos políticos clientelistas,
aliados ao subdimensionamento da máquina administrativa,
produzem um estado de imobilização, assunto que será abordado
nos capítulos que se seguem. Antes disso, procuraremos expor
dados relevantes que poderão dar indícios da dimensão desse
problema.

Apesar de não pretendermos trabalhar mais
aprofundadamente a questão populacional neste trabalho57,
alguns números sobre o assunto serão de valia para
compreender a profundidade dessa transformação. Vejamos corno

Oliveira, Singer). Entretanto, a análise que faz Osello (1983), mais
ligada ao planejamento urbano, esclarece essas relações no espaço da
cidade.
57A abordagem desse tema encontra-se em boa parte da bibliografia
consultada. Cf. especialmente Neide Patarra, Dinâmica Populacional e
Urbanização no Brasil: O Período Pós-30 in Boris Fausto (Org.), O Brasil
Republicano, Tomo III de História Geral da Civilização Brasileira, São
Paulo, Difel, 1986.
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se comportavam as proporções entre SJo Paulo e Região
Metropolitana:

Tabela 4.

POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
E POPULAÇÃO 00 MUNiCíPIO DE SÃO PAULO

19-10 % 1950 % 1960 %
REGIÃO
MUNiCíPIO

, .568.045
, .326.261

100
85

2.662.786
2.198.096

100
83

4.791.245
3.709.274

100
77

Fonte: IBGE. Censo 1980

Além de mostrar o decréscimo real da proporçJo da
---populaçJo do município de SJo Paulo no total da populaçJo da

Região Metropolitana -- o que comprova a hipótese de um maior
crescimento das localidades no entôrno de São Paulo --, a
Tabela 4 nos mostra que as taxa de crescimento decenal da
população município (65.7% de 1940 para 1950 e 68.7% de 1950
para 1960) são inferiores às que ocorrem na Região
Metropolitana (69.8% e 80%, respectivamente). Entretanto,
pelos dados acima, podemos deduzir que, a uma taxa anual de
crescimento absoluto de 5.5% ao ano, o município de São Paulo
entra em 1956 com aproximadamente 3 milhões de habitantes e
encerra 1960 com perto de 4 milhões. Esse acréscimo de um
milhão de pessoas no período em estudo, dá bem a dimensão dos
problemas que irão surgir.
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Entre 1954 e 1962 foram urbanizadoscerca de 44.000
hectares, dobrando a área urbana de 1954 que era de 47.330
(Villaça, 1978,p.30). Esse dado fornecido por Villaça é
bastante significativo, entretanto não explicita um aspecto
fundamental da expansão urbana desse período que é muito
rarefeita. A tendência desse tipo de crescimento, que
coincide com a expansão das cidades vizinhas, é possibilitada
por vários motivos: em primeiro lugar, pelo aumento da
utilização dos ônibus urbanos e pelo aumento das linhas, em
segundo, pelo processo de valorização fundiária das áreas
próximas ao centro, aumentando os custos de permanência e
obrigando as famílias de baixa-renda a buscarem as regiões
mais afastadas e, em terceiro, pela localização das novas
indústrias que buscam as áreas próximas às rodovias pela
facilidade de acesso ao escoamento da produção e para o
recebimento das matérias primas, forçando uma tendência
tradicionalmente aceita, da mão-de-obra procurar estar
próxima de seu local de trabalhos8• 2sse crescimento e
expansão urbana também provoca outro fenômeno que é a criação
e desenvolvimento dos chamados sub-centros. A reestruturação
do sistema viário urbano (e suburbano, quando da implantação
das principais rodovias que ligam São Paulo às outras

58Atualmente, esse último ponto não é tão forte, pois implantaram-se
serviços de transporte de operários através de ônibus especiais que, na
época, eram muito raros.
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localidades do país), através das obras iniciadas com o Plano
de Avenidas, permite que, nos anos 50, tenha lugar um aumento
significativo das linhas de ônibus, ao mesmo tempo em que
inicia-se um processo de desativação dos bondes59, Essa
situação também traz como consequência uma redefinição de
usos das áreas centrais, que passam a ser ocupadas
intensivamente pelos setores financeiros e comerciais,
fazendo com que haja um processo de verticalização sem
precedentes6o• t nessa época que se constroem os grandes
edifícos do centro da cidade, que hoje tornaram-se seus
símbolos e principais referências urbanas:

1. Edifício Conjunto Nacdonal / 1955. Avenida Paulista,
esq. Rua Augusta / Cerqueira César. Arquiteto: David
Libeskind

2. Edifício Itália / 1956. Av. São Luís, esq. Av.
Ipiranga / Centro. Arquiteto: Adolf Franz Heep

3. Edifícios Paulicéia e São Carlos do Pinhal / 1956. Av.
Paulista, 960 / Bela Vista. Arquitetos: Jacques Pilon e
Giancarlo Gasperini

59Aoesar de que esse serviço só seja extinto totalmente nos anos 60,
durante os anos 50 não há praticamente investimento nem expansão da
frota, que inicia um processo de deterioração.
60Esse processo de verticalização só será superado nos anos 70, voltando
a reduzir-se em seguida. A esse respeito, cf. Nádia Somekh, A
(Des)Verticalização de São Paulo, São Paulo, FAU, 1987.
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4. Edifício Barã.o de Iguape ! 1956. Rua Direita, esq.
Praça do Patriarca / Centro. Arquitetos: Jacques Pilon e

J

Giancarlo Gasperini

5. Museu de Arte de São Paulo / 1957. Av. Paulista, 1558
/ Bela Vista. Arquiteto: Lina Bo Bardi

6. Edifício sa Avenida / 1959. Av. Paulista, 726 ! Bela
Vista. Arquitetos: Pedro Paulo de Melo Saraiva e Miguel
Juliano e Silva

7. Edifício-Sede do Bank of London & South America Ltd. /
1959. Rua XV de Novembro, esq. R. da Quitanda / Centro.
Arquitetos: Henrique Mindlin e Giancarlo Palanti

8. Edifício Galeria R. Monteiro / 1960. Rua 24 de Maio,
77 / Centro. Arquitetos: Rino Levi, Roberto Cerqueira César e
Luís Roberto Carvalho Franco

9. Conjunto Metropolitano (Galeria Metrópole) / 1960. Av.
São Luís, esq. Praça Dom José Gaspar / Centro. Arquitetos:
Salvador Candia e Giancarlo Gasperini

la. Edifício Wilton Paes de Almeida / 1961. Rua Antônio
de Godoy, esq. Av. Rio Branco / Centro. Arquiteto: Roger
Zmekohl
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A citação das obras ac.ímas- , apesar de não pretender ser
exaustiva e cobrir uma lista muito exteriaa.. é uma amostragem
do significado desse período para a paisagem da cidade. Outro
fato relevante é que, muitos desses edifícios , tiveram suas
plantas aprovadas antes de vigorar a Lei 5.261/57, que
limitava o coeficiente de aproveitamento do terreno e o
gabarito de alturas. O Edifício Itália é o exemplo mais
significativo, pois atinge 45 andares, o que não seria
permitido após a aprovação daquele instituto legal.

Urna outra conseqüência que atinge a cidade nesse período é
relativa ao aumento de veículos e os problemas de circulação
viária. O trânsito passa a ser o elemento polarizador de
muitos debates. Há um crescimento rápido da quantidade de
ônibus em circulação e seu sistema de linhas radiais, tendo o
centro da cidade como ponto de origem e chegada. Com a
estagnação da frota de bondes e um aumento significativo de
trabalhadores do comércio e serviços localizados naquela
região e que se utilizam dos serviços regulares de ônibus,
aliados a um aumento substancial dos veículos particulares, o
caos estava formado.

61Dados extraídos de: Xavier, Lemos & Corona, Arquitetura Moderna
Paulistana,São Paulo, Pini, 1983.
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Tabela 5.

De acordo com a Tabela 5, a
VEícu.os FeG/STPAOOSNO MLNldAO

ce sA.o PAll.O
expansão dos veículos
particulares, que é de seis

ANO N.DDEVEIcuLaS AUMENTO

1940 22.739 vezes, num período de 20

1960
-ex

120.662 anos62 nos permite avaliar o
impacto da ampliação do

transporte individual nas ruas da cidade. Durante a década de
50, os engenheiros e técnicos em transporte ocupam por
diversas vezes as páginas das revistas especializadas63 para
tratar do assunto trazendo, na maior parte das vezes,
exemplos de solução estrangeiros, particularmente americanos.
É nesse contexto que serão enfatizdas, durante os anos 50, as
obras de infra-estrutura viária e, grande parte dos
investimentos públicos dar-se-ão às desapropriações
necessárias ao alargamento das vias.

Apesar disto, uma das conclusões do relatório da
SAG!vTJ..CS64 é que, mesmo nas avenidas recém construídas por

62A indústria automobilística brasileira é instalada a partir de 1956,
sendo que o primeiro veículo com índice de nacionalização acima de 80%
sai da linha de montagem em 1959. Antes disso, as indústrias instaladas
(General Motors, Ford) já montavam automóveis no Brasil. Portanto, o
aumento de seis vezes no número de veículos registrados em São Paulo
está, em sua maior parte, concentrado de 1956 a 1960.
63Em particular a revista "Engenharia", órgão oficial do Instituto de
Engenharia, tradicional órgão de classe que representa a categoria.
64Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos
Sociais, instituição dirigida pelo padre Lebret, contratada em 1956 pelo
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Prestes Maia a velocidade dos veículos era muito lenta no
anel de irradiação. Por exemplo, a velocidade média de
percurso por automóvel, em 1956, era de 9,4 Km/h na hora do
"rush"65.

Referindo-se à falta de planejamento e investimentos que
melhor preparassem a cidade para enfrentar o crescimento que
ocorria, Osello(1983) detecta os seguintes fatores para
explicar essa situação: (a) falta de continuidade
administrativa causada pelo contexto político que tornou a
administração instável e ao grande número de prefeitos que
ficaram muito pouco tempo no cargo, fazendo com que a
permanencia dos urbanistas nos órgãos técnicos e suas
possibilidades de implementar planos ficassem na dependência
da direção política do município, (b) à perda de hegemonia da
aristocracia rural-urbana dos fazendeiros do café que
desaparecera com a Revolução de 30, tornando a participação
política mais ampla, com os interesses dessa aristocracia
fazendo parte de uma intrincada e complexa rede de interesses
que envolve a burguesia industrial, setores da classe média e
o proletariado urbano e (c) à falta de acordo durante toda a
década entre os dois poderosos grupos (Prestes Maia e Anhaia

prefeito W1adimir de To1edo Piza para a realização de uma pesquisa sobre
a cidade.
65Re1at6rio SAGMACS, citado por Osel1o, 1983.
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Mello) que detêm o saber das questões urbanas dentro dos
órgã.os municipais: onde: membros de uma corrente recusam as
idéias da outra, contribuindo para a inoperância do
planejamento urbano no período. A nosso ver, a questão vai
muito além desses três fatores, incluindo-se aí, de forma
muito determinante, a questão da metropolização66.

o tipo de estruturação espacial que se dá nesse período,
lança as bases de toda a situação que a cidade vai viver no
futuro, transformando a aglomeração paulistana na maior área
urbanizada do país.

A explicação econômica desse processo, é dada pela
posição que a cidade de São Paulo e a região metropolitana
ocupam em 1959, com relação ao VTI(Valor da Transformação
Industrial) na indústria de transformação: naquele ano, a
região metropolitana detinha 41% do total nacional, sendo que
30,5% referia-se somente à cidade de São Paulo e os restantes
10,5% às demais cidades da região.

66Aqui no sentido de transformação da cidade num polo de importância
internacional e que absorve os problemas de toda a r_egião; os habitantes
das cidades próximas buscam todo o tipo de serviço (saúde, educação,
relações comerciais, etc.) na capital, aumentando todas essas demandas.
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PARTE 111
INTERVENÇAO PÚBLICA E AçAo PRIVADA NO ESPAÇO URBANO

Nesta terceira parte do trabalho, discutimos diretamente
as respostas do poder público municipal frente aos problemas
que mostramos nas partes precedentes; a ação dos grupos
privados, notadamente o setor imobiliário, além de esboçarmos
as relações que surgem entre a administração e esses agentes.

No Capítulo 6, procuramos esta~elecer, através do
levantamento, pesquisa e análise da legislação oficial, a
distribuição espacial das intervenções urbanas, permitindo
assim a verificação da incidência dessas obras em
determinados bairros. Com isso, procuramos perceber possíveis
concentrações e conseqüentes desequilíbrios. Ocupamos boa
parte deste capítulo nas análises da administração Adhemar de
Barros, pois a mesma toma 4/5 do período em estudo, além de
encontrarmos documentação mais específica, principalmente na
área orçamentária e financeira.

Para analisarmos a intervenção do poder público municipal
nesse contexto, fizemos uso de um material documental
aparentemente bastante encerrado em si mesmo, mas que, no
processo deste trabalho, revelou-se de inestimável valor: a
legislação municipal.



As interações entre as leis aprovadas e os decretos
regulamentatórios, traçam um desenho muito claro das ações
consideradas "oficiais" do processo de administração pública,
mesmo que, em seus meandros e entrelinhas pudesse esconder-se
outras intenções. Fizemos um levantamento de toda a
legislação oficial, publicada nos anais da Câmara, onde fomos
tentar buscar a retomada do fio que pudesse nos mostrar o
caminho que essas administrações tomaram, por onde eles
seguiram e nos levaram. Estavamos conscientes de uma possível
limitação desse material, pois a cidade não se constrói
somente através dos preceitos escritos. Mas, num volume
extremamente grande de informações com essas dificuldades
inerentes, as diretrizes básicas que orientaram essas
administrações estavam alí, envolvidas entre centenas de
pequenas ordens.

o capítulo final (7) é reservado para a verificação do
setor privado, os seus mecanismos de ação sobre a cidade e
suas relações com o espaço, com a população e com o poder
público.
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CAPíTULO 6
INVESTIMENTO PÚBLICO, MELHORAMENTOS E CONTRÓLE

Como estamos procurando demonstrar, durante os anos da

década de 50, a cidade de São Paulo sofre uma profunda

transformação que a colocará frente aos mais complexos-

dilemas urbanos. Um crescimento populaçional muito elevado,

que produz uma desordenada ocupação de suas áreas

periféricas, deixando imensos vazios, possibilitados pelas

extensões das linhas de transporte por ônibus, um acelerado

processo de verticalização, em sua maior parte concentrado

no centro, mas com algum desenvolvimento em outros pontos da

cidade, - como -os sub-cerit ros e alguns bairros residenciais

mais próximos (Higienópolis, Pinheiros, Aclimação).

o contexto político também joga um papel relevante em

todo esse processo, quando com o fim da ditadura,

desenvolvem-se os movimentos sociais e operários,

construindo-se assim, canais de pressão sobre o poder

público, tradicionalmente afeito à outros modos de operação

e intervenção na cidade para provê-la de infra-estrutura e

serviços. O populismo clientelista estará presente em todo



esse período, fazendo com que as aparentes conquistas
advindas daquelas pressões populares, se transformem em
barganha que manterão os antigos currais eleitorais, em
plena metrópole.

Estabelecemos, em termos metodológicos para esse
capítulo, primeiramente um apanhado geral das principais
tendências e direcionamentos desse material, para mostrarmos
como se operava a ação global desse período administrativo
para, em seguida, nos determos um pouco mais na ação efetiva
dos três prefeitos que ocupam o cargo na segunda metade da
década de 50.

Uma visão geral da ação do poder público municipal: 1956-
1960

Do dia 5 de janeiro de 1956, ainda sob a administração
do prefeito eleito Juvenal Lino de Matos -- que renuciaria a
seu mandato em abril do mesmo ano -- até o dia 30 de dezembro
de 1960, sob a administração de Adhemar Pereira de Barros,
foram aprovadas 920 leis municipais e publicados 1975
decretos de todos os tipos de ação governamental
(administrativas, orçamentárias, criação de cargos,
intervencões urbanas etc.). Daquelas 920 leis, 181 (19.7%)
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referiam-se especificamente à ações diretas sobre o espaço

urbano (estão incluídas aí, as declaratórias de utilidade

pública de áreas necessárias a melhoramentos públicos). No

caso dos decretos, 395 diziam respeito àquelas ações diretas

sobre o meio urbano (20%). Se, por enquanto, não temos

elementos ainda para avaliar se essas proporções são

adequadas para os níveis e quantidades de problemas que a

cidade vinha acumulando, podemos dizer que, na observação

que fizemos de cada uma destas leis e decretos restantes,

não há assuntos de grande relevância para a cidade, além das

questões financeiras e orçmentárias, as quais analisaremos

em outro tópico. Há, evidentemente, a descoberta de algumas

"pérolas", principalmente no período ademarista, como por

exemplo, a criação do serviço de mordomia do seu gabinete,

decreto composto por 9 artigos com um exagerado detalhamento

das funções que deveriam ser desempenhadas por um grupo de

funcionários, coordenados por um chefe de ce r í.mon í aLe" e,

também, um decreto que instituia uma tal "Cemap" (Comissão

Estadual-Municipal para Assuntos Pendentes), que deveria

dizer, num prazo de 30 dias o que fazer com os assuntos

"pendentes". Há, entretanto, no interior dessa imensidão de

determinações, fatos de grande importância para o futuro da

cidade, como por exemplo, na gestão do prefeito Wladimir de

67Que, posteriormente, descobrimos ser um cargo especialmente talhado
para um de seus mais próximos correligionáios.
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Toledo Piza o decreto de contratação dos serviços da
SAGMACS, que influenciaria praticamente todos os futuros
planos urbanísticos da cidade e, por outro lado, também em
seu governo, a instituição do serviço municipal de educação
de primeiro grau, após o encerramento do convênio com o
Estado. Também, entre um grande número de decretos e leis
declaratórias de utilidade pública de pequéha-s "á reas de
terreno para retificação de alinhamento de ruas, aquelas que
determinaram o traçado das mais importantes avenidas que
estruturam a circulação da cidade hoje em dia, como a
Avenida 23 de Maio, as Marginais e a Avenida Faria Lima,
dentre outras. Vejamos agora, um quadro resumo do que vimos
comentando:

Tabela 6.
DISTRIBUIÇÃO ANUAL DAS LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS EM SÃO PAULO

1956/1960
ANO

1956 1957 1958 1959 1960 TOTAL
LEIS 236 359 112 101 110 918
INTERvENÇÃO l..f8ANA 88 23 15 13 42 181
DEQAAAÇAo DE lJTlUOAOE PúaUCA 9 2 2 2 15
AIIERT\.IRA DE VIASIALAAGAMENTO 24 a 7 3 25 67
FUNO DE MElMORAMENTOSi\JRlWlMZAÇÃO 5 7 4 3 3 22
AçõES PONTUAIS 44 1 4 5 10 64
,ASRANCl€NO.t. MUNIOPAl 6 5 2 13OUTROS 148 336 97 88 68 737
DECRETOS 370 347 345 431 482 1975
INTERvENÇÃO l..f8ANA 49 23 91 108 124 395
OEQAAAÇAo DE lJTlUOAOE PúeuCA 17 16 81 99 120 333
I'\EORGAN1ZAÇÃO DE SERVIços 3 3 1 8
AçOES PONTUAIS 9 , , 3 o 14
,ASRANCl€NQ.>\ MUNIOPAl 20 3 8 5 4 40OUTROS 321 324 254 323 358 1580
Fonte: PMSPlSEOOOOAH.19571581591110181
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Vamos à algumas explicações importantes sobre a tabela
acima. Em primeiro lugar, pelo fato de que as leis tenham
que obrigat6riamente serem aprovadas pela Câmara Municipal,
e de não termos chegado ao ponto de aferir se a propositura
de cada uma delas originou-se de iniciativa do executivo ou
de algum vereador, o seu impacto sobre a relação que estamos
fazendo não pode ser creditado totalmente à ação do
executivo. Porém, como mostra a tabela, há uma similaridade
com relação às proporções no caso das .Le í s e dos decretos.
Isso mostra que o padrão de intervenção sobre a cidade, seja
do executivo, seja do legislativo, é muito regular. O
segundo ponto a destacar, é que, mesmo que os efeitos da
legislação não sejam imediatos, o fato de termos esse
recorte de cinco anos, estabelece um quadro de relações que
não é estanque no tempo e, possivelmente nesse período,
muitas obras poderíam estar ocorrendo na cidade, fruto de
leis anteriores. Portanto, para efeitos metodológicos, os
números que aparecem na Tabela 6, demonstram empirícamente o
que estava ocorrendo na cidade em termos de intervenção do
poder público.

Podemos tirar ainda outras conclusóes: se considerarmos
que as declarações de utilidade pública são, praticamente em
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sua totalidade, para obras de alargamento, retificação de
alinhamento, abertura e prolongamento de vias e, somadas às
próprias leis de aprovação de ~bertura, alargamento e
prolongamento, constataremos que mais da metade dessas ações
oficiais referem-se à reestruturação do sistema viário. O
que chamamos na Tabela 6 de "abrangência municipal", refere-
se, na verdade, ao que, nas hipóteses iniciais dessa
pesquisa, buscávamos constatar como as verdadeiras políticas
para a cidade e que revelaram-se em número extremamente
reduzidas (13 num universo de 918 leis e 40 num universo de
1975 decretos). Outro dado importante que podemos extrair é

que, a operacionalidade do executivo se estabelece de forma
mais efetiva através dos decretos68• Essas leis e decretos de
abrangência municipal referem-se principalmente ao Código de
Obras, diplomas de teor financeiro e orçamentário,
restrições e regulamentações de uso e obras de grande porte,
com implicações em nível regional.

Do ponto de vista do seccionamento anual do período,
observa-se também um dado importante: no ano de 1956 (três
meses com Lino de Matos e 9 meses com Wladimir de Toledo

68Essa afirmação também comprova a hipótese que, durante um dos per iodos
de maior expansão urbana, a cidade de São Paulo não seguia à uma
ordenação legal, deixando às mãos dos administradores de passagem, um
grande poder de interferência, regulado mais ao sabor de interesses
politicos do que em função de diretrizes globais sobre a cidade,
discutidas nos fôros adequados.
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Pi z a ) , aprova-se o maior número de leis relativas à

intervenção urbana e, dentre elas, o maior número de leis de
abrangência municipal. Desse ano para 1960, há um decréscimo
substancial, sendo que em 1958 e 1959, nenhuma lei relativa
a intervenções urbanas de abrangência municipal é aprovada.
Efeito semelhante acontece com relação aos decretos: os de
abrangência municipal são em número de 20 em 1956 e variando
de 3 a 8 de 1957 a 1960. Ainda no caso dos decretos, há uma
tendência de crescimento daqueles referentes à atos
administrativos, principalmente nos anos da administração de
Adhemar de Barros. Uma grande parte desses decretos são de
atos referentes à área de pessoal.

A seguir, trataremos de expor a distribuição espacial
dessas acões ~elativas às questões urbanas.

A distribuiçao por bairros

As leis ·e-dec-retos de ..intervenção no espaço urbano que
especificam a localização do ato, também nos trouxeram
interessantes elementos para - 1 .ana~lse. Je um total de 576
leis e decret:os de intervenção urbana, 444 especiL.cavam o
local, o que nos permitiu a montagem ào quadro abaixo:
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Tabela 7.

r'I IC TOlO II Ir X n r'I A C I I:' IC I:' r'I I:' r o I:' T n c o n o O A 10 O nv I..J 1 IIIU V 1\,. •••••1..1 v ...•...J •••••• I..J ••• v i, t.,,1I ••• I V..J I V li U ••••••• li IV

BAIRRO LEIS DECR. TOTAL
IPIRANGAN .PRU DENTE/CAM BU CIISACO M Ã 24 28 52
SANT AN AITU CU RUVI/M AN DAQ UI 24 25 49
ACLIM AÇÃO /LlB ERDAD E/PARAíso N.M AR IANA 12 29 41
SÉ/BELA VISTA 12 22 34
LAPA/PIQUERI 7 26 33
SANTO AMARO/BROOKLIN 5 26
PENH AN.M ATILDE/PARIIBELENZIN HO 7 20 27
BRÁS/M o ó CA/A.M OáCA 9 16 25
CASA VERDE/FREG.á 8 15 23
JAR D IN S/C .CÉ SAR/IT AIM 6 15 21
TATUAPÉN.GUILHERME 8 10 18
PIN H E IRO SN.M ADALEN A/A.D E.P ./BUT AN T Ã 9 8 17
IBIRAPU E RA/IN o IAN á PO LIS 4 11 15
SAÚDEN .GUARANI 4 10 14
ITAQUERAN.MARIA/ARTUR ALVIM 4 9 13
BARRA FUNDA/C.ELíSEOS/S.CEcíLlA 5 7 12
PERDIZES/ÁGUA BRANCA/P.ANTÁRTICA/SUMARÉ 6 6 12
OUTROS 5 1 7

TOTAL 160 284 444

Antes de procurarmos avaliar os números acima e seu
impacto na distribuição espacial, é importante que
estabeleçamos os parâmetros geográficos e os limites em. que

a cidade se estendia naquele momento.

A estrutura de crescimento: 1950/1960

Como suficientemente enfa~i=ado decor:-e:-deste
t r aoa i no , c mode Lc 'ie c re sc í nen t o :...:rba:1o de São ?aulo na

década de 50 é tipicamente especulativo, com tendências à

expansão ma í s efetiva nas direções leste (saída para o Rio
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de Janeiro e sul-sudeste (região do ABC e saída para o porto
de Santos). Esse crescimento também ocorre nas outras
direções mas, de forma mais atenuada (na direção norte a
Serra da Cantareira constitui-se num obstáculo natural e ao
sul há a límitação imposta pelas represas). Não nos
deteremos aqui nas explicações desse fenômeno que é

devidamente trabalhado por Santos (1990)69 mas, é importante
relembrarmos que a ocupação periférica se dá sem nenhum
contrôle da administração que, nesse período, dá as costas
ao problema. Isso está demonstrado no que vamos expor a
seguir.

Quando dizemos que há essas tendências de crescimento
urbano, aceleradas a partir do início dos anos 50, isto não
quer dizer que esses movimentos de expansão são incorporados
pela administração: a cidade "legal" e "oficial" continua
sendo o que convencionou-se chamar de "centro expandido",
que é onde se localizam o grosso dos investimentos. Antonio
Rocha Penteado, no trabalho intitulado "Os subúrbios de São
Paulo e suas funções"7o, apresenta um mapa da região de São
Paulo (p.8), onde pode-se constatar que a área de maior

6%!ilton Santos, "Het.ropole Corporativa Fragmentada: o Caso de .são
Paulo",Sao Paulo, Nobel, 1990.
70in "Os subúrbios Paulistanos", vol.IV de "A Cidade de Sã.o Paulo:
Estudos de Geografia Urbana", coleção dirigida por Aroldo de Azevedo da
Associação dos Geógrafos BraSileiros, sao Paulo, Cia. Editora Nacional,
1958.
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concentração e ocupação menos rarefeita e que consiste no
que estamos chamando de "cidade legal", tem como limites
extremos os seguintes bairros (partindo do norte, sentido
horário) : Tucuruví, Penha, Vila Carrão, Vila Prudente,
Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro, Butantã, Lapa, Casa Verde,
Nossa Senhora do Ó e Tremembé. Essa configuração vem do
final do século XIX, quando esses bairros eram considerados
subúrbios. Em análises que fizemos na Seção de Mapas da
Biblioteca Mário de Andrade, pudemos constatar a veracidade
desses dados, confirmados por diversas cartas geográficas da
época. Esse modelo de expansão é justificado de forma
incontestável por Villaça (1978)71,quando expõe graficamente
a expansão da região, de 1881 a 1983, da qual reproduzimos,
esquematicamente, o gráfico relativo a 1952:

GRÁFIco 1.
ESTRUTURA DE EXPANSÃO

SÃO PAULO - 1952

710p.Cit., &~excs (Mapas)
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o gráfico acima é esclarecedor do que vínhamos tentando
explicar: multipolos de crescimento, orbitando em torno da
área mais concentrada (centro expandido), em distâncias
radiais variando de 10 a 30Km do ponto central. Para
concluirmos este tópico, apresentaremos o mesmo gráfico
esquemático, relativo ao ano de 1962, para que possamos ter
urna visão comparativa do volume de crescimento da área
urbanizada de São Paulo:

GRÁFIco 2.
ESmUTURA DE EXPANSÃO

SÃO PAULO - 1962

Voltemos aaora às escecificidades da dist=ibuiçào das
ações iegais por bairros. Cornopudemos observar na Tabela 7,
o grosso dessa distribuição concentra-se nas obras viárias
em ba í rros da área mais próxima ao centro. Os bairros da
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zona sul (mais especificamente sudeste) I recebem um maior
número de intervenções (52), seguidos da região norte (49,
referentes à Santana, Tucuruví e Mandaqui). No caso da
reqí.ão sudeste JIpiranga, Vila Prudente, Sacomã e Carnbuci),
as ações referem-se às obras de retificação do Leito do
Tamanâuateí e à construção de suas marginais, no sentido de
atingirem o ABC e, e melhorarem os acessos à Via Anchieta,
ao mesmo tempo em que na região norte, são os investimentos
para a implantação e extensão da marginal do Tietê e
prolongamento da radial norte (Eixo Tiradentes-Cruzeiro do
Sul). Em seguida, vem a região sul~próximo (Liberdade,
Paraíso, Aclimação e Vila Mariana), com as obras de abertura
da Avenida 23 de Maio. Com 34 ações está o centro da cidade
(Sé, Bela Vista) com a estruturação da Radial Leste (Amaral
Gurgel, 13 de Maio e Rui Barbosa) e com 33, a região oeste-
extremo (Lapa-Piqueri) com os seus trechos da marginal do
Tietê. O quadro nos mostra então, que apesar de concentrados
numa área restrita do espaço existente da cidade, esses
investimentos dão-se de maneira eqüitativa com relação aos
pontos cardeais da cidade. Abaixo de 30 intervenções,
sobressaem-se os investimentos no Brás, Moóca, Penha e Vila
Matilde, que nada mais são do que a extensão da radial leste
e as ações no su.l+ext rerno (Santo Amaro) .
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Gráfico 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS LEIS E DECRETOS POR BAIRROS
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A acão dos prefeitos ao longo do tempo

Com a democratização e o aumento da participação do

operariado e dos movimentos sociais, a década de 50 introduz

aos governantes um dado até aquela época pouco considerado:

a pressão popular. Os moradores começam a se organizar e

nesse período começam a surgir as SABs (Sociedades Amigos de
Bairro) . Elas passam a ser os interlocutores para a
administração pública e, logo em seguida, ligam-se ao
esquema político, possibilitando assim o reforço do
populismo da época e, é através delas que as demandas por

serviços vão ser operadas. Essa rede de interesses que cada
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vez mais vai cerrando os seus fios, é descri ta da seguinte

maneira num trabalho publicado em 1992 pela PMSp72:

"A política paulista nesse período de retomada da vida
democrática (anos 50), era polarizada por duas grandes
forças -- o ademarismo e o janismo. Essas duas correntes
usufruíam igualmente do culto à personalidade de chefes
carismáticos mas se colocaram de forma bem diferenciada
diante da população ( ... ) Adhemar de Barros ( ... ) contava
com uma militância de 'quase funcionários', recrutados
pelo princípio da lealdade ao chefe ( ... ) eram
retribuídos em alguma forma que passava pela máquina
estatal ( ... ) Jânio ( ... ) representava mais um movimento
ou canal de expressão dos anseios populares por justiça
do que a possibilidade do guarda-chuva da máquina
estatal ... "(p.73)

Jânio Quaàros, eleito prefeito em 1953, fica até 1955,

quanào vai para o governo do Estado. Após uma breve perído

sob o comando de William Salem, presidente da Câmara, o

senador Juvenal Lino de Matos é eleito, tendo como vice

Wladimir de Toledo Piza (PTB) que assume em defini ti vo o

cargo de prefeito após a renúncia de Lino de Matos. O

prefeito seguinte é Adhemar Pereira de Barros, que assume em

1957, e dirige a cidade até 1961.

~;baixo, uma biografia sumária de cada prefeito do

período:

72"0 Poder em São Paulo: História da Administração Pública da Cidade",
São Paulo, Cortez-SERA, 1992.
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(9~)

PSP

WIadImIr de ToIedo Piza 19$1957

(1 ano)

PTB

19~·1961

PSP

'~onte: teee, 19821

~ em Ipuaçu. formado em eccnomia. P~ Jânio da swa Quadrae
doa lI1DIIÍIIIa1tD8 de 1924 e 1932. Foi prII8identIt da
Uniio doa Sindicatoa doa TrabaIIIadanIa de sao Paulo
de 1934 a 1937. Ing_ no PSP a foi CDnII1ituin1e
estadual em 1947 por sao Pauto. Foi eleito prefaitD em
1955 para lBrminar o mandaID de Jânio GluadroB.
renuncia em 1958 para nIIIS8UnIir o Senado. Rompe
com Adhemar em 1959 11 lIIIIiege.ee 8«I8dor pelo PTB.
Oiaputa 11 perde as lIIeiç6as para li prefeitura como
candidaID ~. Com a reforma partidária
eIegHe prII8identIt do MDBI5P. Se 1icenciaem 1974.

~ em Serra Negra. dipklmou.ee em Medicina. Jãnio da swa Quadroe
Tomou parte da AIwoIuçiio de 1932. ing..... na
política pelo PRP. Em 1geO6 eleito dePutado 11 em 1955
é eleito Yiat de Uno de MaID8 pelo PTB 11 o substitui na
prefeiIura quando ele vata ao Senado.

Na9CIIu em Piracicabe. diplomou.ee em Medicina. Jânio da Sillla Ouadroe
CUf1ICIU a UnMlnlidade de BeI1im 11 fez estágio no John
Hopkjna Un~. BaItimont. USA. Participou da
RlMIIução de 32. eleito deputado estadual em 1934 pelo Car10BAlberto Carvalho Pinto
PRP. Em 1938 6 CDnIIidado para inleNentor do Estado.
cargo que ocupa atá 1941. Volta a gcwemar o Estado
em 1947. eteito pelo lIOtD direto. Consegue lazer seu
6uc.&or. Lucas Nogueira Gatcez. Concorre novamentIt
ao governo do Estado mas perde para Jânio. Um eno
depois disputa li pre&icj,;ncja 11 recebe um mandato de
prisão. Adhemar se refugia na Bolívia. Volta em 1957 11

se etege prefaitD. alnCOIT1Ie perde 8& eteições em 56
para o governo do Estado 11 em 60 para a presidência.
Em 1962defronta.se peta 31vez com Jânio e obtem sua
I' 1IiiórIa. ~ as eleições para o governo do
Estado. AI- de ter !IjlOiado decisiIIamentB o
McNimenIo de 64. foi obrigado a renunciar um eno
depois.

1956: um ano de muitos planos
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Os tres meses da gestão Lino de Matos em São Paulo (de

janeiro a abril) mantiveram o mesmo padrão do ano anterior,

complementando- --principalmente as obras do sistema viário

principal, que faziam parte do Plano de Avenidas de Prestes
Maia.

Regulamenta artigos importantes do Código de Obras73 e

inicia a criação de unidades de ensino primário74•

Através de decretos, inicia a reurbanização do
Ibirapuera, após a conclusão do parque e aprova o
alargamento da Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiros.

o ano de 1956, foi um dos mais profícuos em termos da

reorganização e ampliação das responsabilidades do poder

público municipal com respeito à cidade, sob a administração

de Wladimir de Toledo Piza. Basta lembrar que foi no seu

governo que inicia-se a descentralização admnistrativa, com

a criação de 19 sub-prefeituras75 e a formação dos conselhos

distri tais. Essas sub-prefeituras eram todas dirigidas por

engenheiros indicadas pelo prefeito, o que mostra qual o

direcionamento que esse tipo de descentralização teria, na

73Lei 4615/55.
74Na administração seguinte, Toledo Piza, esse processo vai se acelerar,
com a instituição oficial do ensino primário.
75Posteriormente ampliadas para 21.
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visão de Toledo Piza. Essa divisão da cidade foi abandonada
logo a segui_rJ_Jlº- governo Adhemar mas é retomada na gestão
de Faria Lima (1965/1969), com o nome de Administrações
Regionais. Essas propostas de descentralização também são um
dos pontos definidos no relatório da SAGMACS.

Reproduzimos abaixo o quadro original do Decreto
3.270/56 que divide o território do Município de São Paulo
em sub-prefeituras:

Tabela 8.
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SUB-PREFEITURAS A QUE SE REFERE O DECRETO 3270/56
PREFEITO WLADIMIR DE TOLEDO PIZA

NOME COMPPEENDE ÁPE.A (!-IA) % POPUAÇÃO % HABsIHA
1 BRÁS BElENZINHO E PARI 1.248 1.29 200.000 8.16 160.26
2 MOÓCA AI.TO DA t.4OÓCA 1.382 1.43 160.000 6.53 115.77
3 PENHA 4.694 4.84 120.000 4.90 25.56
4 TAlVAPÉ v. MAnDE E v. CARAAo 5.571 5.75 230.000 9.39 41.29
5 V. PRUDENTE 3.178 3.28 120.000 4.90 37.78
61P1AANGA 1.635 1.69 150.000 6.12 91.74
7 V.MARIANA SAúDE E JAIIAOl.IAAA 4.250 4.39 210.000 8.57 49.41
8 INOIANÓPOUS J. PAULlSTAE IBlRN'UERA 2.580 2.66 14a.000 5.71 54.26
9 PlM-fEROS v !.4AIW.ENA. C. cESAR. J. AMÉRICA E BUT AmÃ 7.364 7.60 170.000 6.94 23.09

10 LAPA PERDlZES.ÁCJJA8RANCAE-V-POMPéIA- - _._-- ---3.516 3.63 210.000 8.57 59.73-_._ ..._--_ ....._ ....._-_ ......_-------_._._ .._._-_.__ ._---- ...•_-
11 FREGUESIA DO Ó F'tRlT1JBA. ITABERABA E JAR.O.GUA 10.969 1/1.32 125.000 5.10 11.4a
12 SANTANA(") 2.935 3.03 115.000 4.69 39.18
13 CASA VERDE 1.281 1.32 65.000 2.65 50.74
14 VILAMARIA 2.491 2.57 110.000 4,49 44.16
15 SÃo MIGUEL 5.719 5.90 60.000 2.45 10.49
16 rrAQUERA 5.844 6.03 30.000 1.22 5.13
17 GUAlANAZES 7.360 7.59 20.000 0.82 2.72
180SASCO 7.117 7.34 60.000 2.45 8.43-------------- ..._--------- --------_._------._._-----------19 PERUS 8.973 9.26 35.000 1.43 3.90
20 l1JCURUV1 TPEMEMBE 8.808 9.09 120.000 4.90 13.62

TOTAl.. 96.913 100.00 2.450.000 100.00 25.28
(j DESMEMBRADA EM SANTANA E CASA VERDE - DECRETO 3329156

Fonte: PMSP/Leis e Decretos. 1957/DQ'DAH

Faz algumas alterações na máquina, redistribuindo e

desconcentrando as responsabilidades entre o prefei to e os

secretários. É na sua gestão que se proíbe os loteamentos

que não possuem serviço público de abastecimento de água

potável mas, pelo Decreto 3.178/56, regulamenta a Lei

5.01.5/56 que anistiava os imóveis clandestinos. Através de

outro decreto, regulamenta a criação do sistema de educação

primária municipal e, em seguida, cria 440 Escolas Primárias
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Municipais além de instalar os cemitérios àe Perus,
Itaquera, Vila Prudente, Freguesia do Ó e Casa Verde.
A Lei 5.079/56, que dispunha sobre a forma de gasto da
importância de Cr$ 310.000.000,00 (recursos financeiros
extraordinários do "Plano de Emergência) destinados a
melhoramentos e serviços, foram distribuidos da seguinte
forma:

Tabela 9.
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO PLANO DE EMERGÊNC~

1956

Destinação Valor (Cr$)

Pavimentação

Obras em andamento 94.587.640,00 30.51

Equipamentos e Materiais 46.062.360,00 14.82

Construção
Socorros

de 3 Prontos 9.000.000,00 2.90

2.250.000,00 0.72
Pagamentos à empreiteiras

260.023.434,20 83.83

Desapropriacões 49.976.565,80 16.17

TOTAL 310.000.000,00 100.00

Desses 108 milhões de cruzeiros para pavimentação, a sua
maior parte era destinada à pavimentação de ruas da zona
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Leste, bairros da Saúde e Vila Prudente. Sabemos que uma das
maiores demandas (e que se mantém até hoje) referia-se a
calçamento e pavimentaçào de vias públicas. Nesse "Plano de
Emergência", quase todos os bairros da cidade estavam
contemplados, o que dá bem a dimensão da ação dos vereadores
que intermediavam esses pedidos (há, no corpo da lei, uma
listagem de todos os bairros atendidos).

o prefeito Wladimir de Toledo Piza também tem uma ação
muito parecida com os prefeitos do período com relação à

intensificação de obras no sistema viário' mas, através da
Lei 5.104í56, aprovada em 28 de novembro pela Câmara
Municipal e encaminhada pelo executivo, contrata a SAGMACS
para realizar o diagnóstico e projetar as diretrizes de
atuação do poder público, talvez uma de suas heranças mais
importantes. Em seu livro "Depoimento"76, Toledo Piza assim
se refere à essa contratação:

"Para dar início a esse planejamento (integrado), pensei
logo na SAGMACS, organização famosa em todo o mundo,
dirigida pela figura genial' do Padre Joseph Lebret, que
se projetara de Paris ao Extremo Oriente e se tornara
órgão consultivo da O.N.U. Consegui fazer aprovar projeto
de lei para poder contratar a SAGMACS, que viria realizar
estudo sobre os problemas urbanos do aglomerado
paulistano, estudo esse que- serviria de base ao
planejamento. Urnavez concluído o estudo, a verbi previa
sua publicação em folhetos, para distribuição em
universidades, centros de estudo, organizações patronais

76Wladimir de Toledo Piza, "Depoimento", São Paulo,1976.
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e de empregados, sociedades de amigos dos bairros, rádio
e televisão, a fim de abrir amplo debate em torno dos
problemas que assoberbavam a coletividade humana da
Capital. S6 então viriam a aparecer, na sua profundeza,
os pontos cruciais a serem levados em consideração pelo
planejamento."(p.9}

É visível no depoimento de Toledo Piza, a sua
preocupação com o planejamento e a reestruturação da
administração como forma de enfrentar os problemas que
atingiam a cidade. Entretanto, dado o tempo necessário à

conclusão dos trabalhos, o relatório final da pesquisa só é

entregue em 1958, já no governo Adhemar de Barros, que ao
final de sua gestão apresenta-o dissimulado dentro de um
suposto "Relatório de Governo" chamado "Planejamento
1957/1961 - Prefeito Adhemar de Barros".

Nesse ano de governo, o prefeito Toledo Piza ainda vai
enfrentar o problema do transporte público, uma "bomba de
efeito retardado", deixada de administrações anteriores.
Ocorrem diversos quebra-quebras que acabam reduzindo ainda
mais a minguada frota disponível77• É assim que Piza se
refere ao problema da CMTC:

"É preciso saber que essa empresa nascera falida (...) A
Light teve de manter seus bondes arcaicos em
funcionamento. Só o fez, porém, até o último dia da
ditadura. E cornoessa terminaria com a posse do primeiro

770 P.C.B. e a U.D.N., unidos, possivelmente por razões diversas,
dirigiam uma campanha contra os aumentos de tarifa e a favor do aumento
de salários do pessoal da Empresa. (Piza, 1976, p.1I)
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governador eleito em São Paulo, em 1946, na madrugada do
dia dessa posse, foi assinado o contrato de constituiçào
da CMTC, para suceder à Light. Com o capital social, a
empresa mal pode adquirir os velhos bondes e mais alguns
ônibus quase imprestáveis. Ao fim do primeiro mes de
vida, viu o déficit consumir o que restara do capital
social e exigir empréstimo bancário, para cobrir o que
faltva. Operando diariamente com prejuízo, teve de
recorrer ao aumento das tarifas. E os comunistas, que
haviam ajudado a eleger o governador, mas nada haviam
recebido corno compensação política, deflagraram o
"quebra-quebra", que inutilizou grande parte do material
rodante, que já era insuficiente. Foi o que tentaram
repetir no meu mandato."(p.15)

Com esse nível de problema nas mãos, Piza tenta estudar
a solução definitiva do problema com a construção do metrô.
Urna imensa campanha contrária a esse projeto tem início,
comandada por alguns jornais e contando coma â in.estimável
participação de Prestes Maia, que nào concordava com o
projeto e continuava sua pregação pelo sistema de grandes
avenidas.

1957/1960: A administração ademarista

Nesses quatro anos, a gestão Adhemar vai inverter o
direcionament.o dos investimentos, com relação ao que vinha
ocorrendo na administração anterior. Reduz-se os gastos
reais nos serviços sociais e diminui em 20% os gastos em
serviços urbanos, com relação à primeira metade da década.
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Com uma maneira muito peculiar de dirigir-se à população,

Adhemar foi pródigo em "lançamentos de pedras fundamentais",

inaugurações de obras não concluídas mas, deve-se atribuir

ao seu governo, a construção de um grande número de prédios

escolares, bibliotecas e outras pequenas obras pontuais,

mesmo que isso tenha significado um investimento com retorno

garantido nas suas relações com as diversas localidades do
mun í c í.p i o+s •

Mesmo com todo esse histórico, em julho de 1957, sob a

administração ademarista, duas leis de grande impacto em

termos urbanos são aprovadas: a Lei 5261/57, que estabelecia

coeficientes de aproveitamento de lotes, densidade

demográfica, área mínima de lote por habitação e área mínima

de espaços livres e a Lei 5.268/57, que estabelecia
obrigatoriedade de se construirem, nas novas edificações,

garagens ou espaço para estacionamento e carga e descarga de
veíct:.los. ?ar mais que estas duas leis tenham criado

polêmicas na época?", foi um eficaz instrumento de contrôle

da qualidade das construções e, apesar de alguns
subterfúgios, reduz substancialmente a especulação que, na

época, tornava-se insuportável para a cidade,

78Apesar de ter perdido diversas eleições para governador e para
presidente, Adhemar sempre teve uma significativa votação no município de
São Paulo.
79A lei 5.261, de inspiração de Anhaia Mello, foi duramente combatida por
Prestes Maia.
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Em 1957: tam...bémé aprovada a lei de abertura da futura

Avenida 23 de Maio.

A partir de 1958, intensificam-se os decretos de emissão

de "Títulos da Dívida Pública" , para compensar os

desequilíbrios nas contas da prefeitura. Essas emissões

destinam-se, em princípio, às obras públicas, melhoramentos

e serviços urbanos, mas muitas delas tem como destino a

cobertura dos défici ts da CMTC. Há até emissões destinadas

aos clubes de futebol, para conclusão de ginásios

esportivos, estádios, etc.

Também em 1958, Adhemar regulamenta a Lei 4.805/55, que

dispunha sobre ruídos urbanos, localização e funcionamento

de indústrias incômodas , nocivas e perigosas, o que mui te

contribui para a reconfiguração do espaço urbano.

Um problema que afligia duramente a vida dos paulistanos

no final da década de 50 e que, com a enorme expansão do

número de veículos motorizados em circulação, amplia seus

reflexos, era o esburacamento das ruas. Os jornais atacavam

diariamente essa questão e a pavimentação torna-se o "objeto

do desejo" da mídia da época e a sua solução um interessante

ponto para ganhos de popularidade. Com isso, em dezewbro de

1958, Adhemar abre um crédito extraordinário de 200 milhões

de cruzeiros para conservação de vias públicas " ...que se
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acham em situação das mais precárias, dado o mau estado
de conservação"8o.

NO ano de 1960, a ênfase está sendo dada, como era de se
esperar, à reestruturação do sistema viário . Diversas ruas
tem seu prolongamento, alargamento e retificação de
alinhamento aprovados e isso se dá em quase toda a área mais
concentrada da cidade. Com a Lei 5.029, de dezembro, amplia-
se a zona suburbana da cidade incorporando os distritos de
Itaquera, São Miguel Paulista e Guaianazes, o que mostra que
o crescimento começa a trazer os seus efeitos
administrativos. O que no texto da lei chama-se "área
suburbana" é, na verdade, uma nova sub-divisão urbana que
tinha como objetivo final, o lançamento de impostos
municipais, numa área que, até aquele momento, não havia
tido nenhum investimento significativo por parte do poder
público e estava, isto sim, completamente abandonada, fruto
dos tradicionais "loteamentos clandestinos" que se
aproveitavam nas necessidades mais imediatas das populações
operárias de baixa renda81•

Tabela 10.

80Trecho da justificativa do Decreto 4.109/58.
81A esse respeito, cf. Marta Dora Gronstein, "A Cidade Clandestina: Os
mitos e os ritos", São Paulo, FAUUSP, 1987 (Dissertação de Mestrado) •
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DISTRIBUIÇ.Ã.O DE LEIS E DECRETOS POR .A.NO
E POR PREFEITO - 1956/1960 (1)

ANO LEI' DEC".TO' PAe ••.EITO L!I' DaCA.TOI
19S8 88 50 JUVaNAL LlNO DE •• ATOl 37 11
19S7 23 23 WlAD •• '- DE TOLEDO PIZA 53 50
1958 15 91 AOHEM"" PEREIRA OE 'AAAO. 91 334
1959 13 108
1980 42 123

Gráfico 4 - DECRETOS E LEIS POR ANO
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·A questão financeira e orçamentária

Aspectos da mOdernização incompleta

Toda essa situação de crescente demanda por serviços
públicos, necessidade de dotar a cidade de uma infra-
estrutura adequada aos tempos do automóvel particular e de,
ao mesmo tempo, utilizar-se da máquina administrativa como
trampolim para galgar postos mais elevados, transforma as
contas públicas municipais num caos muito maior do que
aquele era vivido pelo cidadão.

o processo àe endiv í damento crescento para fazer frente
às pressões, a falta de uma política fiscal condizente com
as reais necessidades do município e um tratamento não muito
acurado para com o dinheiro público, são os problemas que a
cidade vai enfrentar nesse período.

,Já em 1-956, na visão. de vHadimir de To1edo Fiza, por
ocasião do início de seu mandato, a situação se lhe afigura
repleta de obstáculos:

"Quando assumi o cargo, não havia dinheiro para o
pagamento dos servidores. Somente graças a amigos
pessoais, foi possível mobilizar recursos bancários para
pagar o primeiro ;-;Lêsdo meu mandato. Além disso havia
atmosfera pesada sobre o crédito do município, resultante
do fato de que vários empreiteiros, das melhores firmas
da praça, beiravam a falência por falta de pagamento,
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pelo município, de obras contratadas e executadas havia
mais de 2 anos."(p.28)

t nesse clima econômico e financeiro que se encontrava
"a cidade que mais cresce no mundo", a maior e mais rica
cidade brasileira. É significativo na citação acima --o-f-at-o-
de que as dívidas com as empreiteiras já tinham "mais de 2
anos". Coincide com o final da administração Jânio Quadros82

que, curiosamente se elege governador em 1956 e inicia um
conflito interminável com Toledo Piza. Jânio proíbe
inclusive a publicação dos atos municipais no Diário Oficial
do Estado, obrigando a administração municipal a publicá-los
em jornal particular ("O Dia"). Esses conflitos culminam com
o encerramento dos convênios entre Estado e Município.

Algumas administrações abusaram da emissão de títulos da
dívida pública e os deficits operacionais se elevam
constantemente. A partir de 1958, aumentam de forma gritante
os decretos de remanejamento orçamentário e sobre as
questões financeiras o que demonstra o aprofundamento das
dificuldades de gerência econômica da cidade.

8238 anos depois, Jânio deixa o mesmo tipo de "herança"para a gestão
Luisa Erundina, em 1989, deixando diversas obras de grande porte
inacabadas e dividas com as empreiteiras.
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As previsões de despesa e receita aprovadas pela Câmara,
de 1956 a 1960, estabelecem os parâmetros para a
continuidade de nossa análise:

Tabela 11.

PREVISÕES DE RECEITA E FIXACAo DE DESPESAS EM SAO PAULO - 1956/1960

DESPl:SA (Cr$) R!CZI'l'A (Cr$) DEI'ICIT/SUPERAVIT (Cr$)

1956 4.594.738.520,00 3.519.000.000,00 -1.075.738.520,00

1957 5.271.736.685,40 4.464.511.000,00 -807.225.684,60

1958 7.029.600.000,00 6.729.600.000,00 -300.000.000,00

1959 7.540.475.450,90 6.885.545.000,00 -654.929.549,10

1960 8.909.549.000,00 9.067.200.000,00 157.651.000,00

::;)n~e: !.e9~".i.açãoMunlcipal, :"~SS/1959

Para a execução orçamentária de 1959, por exemplo,
Adhemar de Barros decreta o congelamento de 220 milhões de
cruzeiros, condiciona as despesas de serviços
extraordinários, determina que a remuneração dos serviços
extraordinários que sejam necessários não possam exceder 20%

dos salários, que as compras de material permanente estavam
suspensas por 90 dias e susta as reformas de prédios. O que
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não consta do decreto é uma substancial redução dos gastos
com as áreas sociais:

"Na gestão de Adhemar de Barros (...) embora a estrutura
administrativa tenha se expandido, registrou-se o menor
montante de gastos reais nos serviços sociais no período
1951-1961. Os investimentos nos serviços urbanos também
diminuíram: entre 1959 e 1960 gastaram-se 20% menos nessa
área do que no início da década (...) Adhemar de Barros
investiu prioritariamente na própria máquina
administrativa. Aliás, em 1959, 21.4% do orçamento
municipal foi escoado para a rubrica 'encargos diversos',
seguramente para pagamento de subvenções, contribuições e
auxílios diversos usados para azeitar a máquina. "83

Já para 1960, as dotações orçamentárias foram
distribuidas entre os órgãos municipais, da seguinte forma:

Tabela 12.

DISTRlBUlç.Qo DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAAlAS
ENTRE os ÓRGk!s MUNIOP,4JS - 1960

Em 1960, o déficit orçamentário

6AClAo CR$ 'X,
cNN.N. MlNOPAL 222.407.:m.00 2.5)
GABIf\ETl: DO PI'a'EITO 7õT.04a940.oo 8.61
SEC />I:OOcxs.A.RocX:ls 1.139.810.400.00 12.79
SECFL'lANÇAS 2. 180.040.795.00 24.47
SECoaw; 2.091.925.025.00 23.48
SECHGErIE 1.518.2B6.98O.oo 17.02
SEC ED.JC a.1.n.AA 7BIUIMI31.oo a82
SLe.PREF. SANTO IWAFO 2ll5.947.44O.oo 2.31

a !Il9.549.000.oo 100
Fonte: Legaaçi.o "un~j

é eliminado através de operações de
crédi to da ordem de 413 milhões de
cruzeiros e com um substancial
aumento da arrecadação, via uma
revisão da Planta Genérica de
Valores. No volume "finanças

Municipais da Administração Adhemar de Barros "84, é

apresentado o seguinte balanço, referente a 1956:

830 poder em São Paulo, p. 78.
84Relatório Financeiro de Abril de 1957 - Abril 1961.
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(a)"superavit" orçamentário de Cr$ 545.463.734,30
completamente absorvido e ultrapassado em Cr$
879:708:429;70; em cOIlseqüencia da maior despesa
extraordinária (créditos adicionais); (b) "déficit"
financeiro de Cr$ 89.089.048,60; (c) redução do saldo
disponível transferido de 1955, de Cr$ 197.328.362,10, para
Cr$ 108.249.313,50 em razão do "deficit" financeiro citado
em (b). 'Em 1957, o balanço nos mostra que o "superavit"
orçamentário vai a Cr$ 714.572.603,20, advindo àe: excesso
de arrecadação (Cr$ 403.055.308,50) e despesa realizada a
menor em Cr$ 311.517.294,70. Como reflexo de obras
paralisadas85, intensificação da reestruturação da máquina
arrecadadora e e diminuição de investimentos importantes, a
gestão Adhemar reduz gradativamente os "déficits" anuais
previstos, transformando-os em "superavit".

Tabela 13.

DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA E RECEITA ORÇADA/ARRECADADA
SÃO PAULO - 1956/1960

OS1.000
ANO DESPESA AUTORIZ. DESPESA REAL. RECEITA ORCADA REC. ARRECAD.

1956 4.594.738 5.474.446 3.519.000 4.064.463
1957 5.271.736 4.623.181 4.464.511 5.179.083
1958 7.029.600 6.774.191 6.729.600 6.907.414
1959 7.540.475 7.558.568 6.885.545 8.766.405
1960 8.909.549 8.212.540 9.067.200 9.347.631

Fonte: Legislação Municipal

85Aâhemar abanâona completaménte O projeto do metropolitano, que
consumiria muitos recursos além de outras obras de grande porte.
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Em 1958, com um "déficit" orçamentário previsto da ordem
de 300 milhões de cruzeiros, o balanço aponta para um
"superavit" de 133 milhões, fruto de um aumento
significativo da receita extraordinária. Esses números podem
ser melhor avaliados de acordo com a Tabela 13.

Como a dívida rea186 da prefeitura em 1957 era quase
equivalente à sua arrecadaçào de um ano (nesse ano chegava a
3,5 bilhões de cruzeiros e no ano anterior arrecadou-se 4
bilhões), esses "superavits" tornavam-se inócuos, já que nào
estava-se investindo devidamente em serviços públicos, as
demandas continuavam a ser reprimidas artifici.almente e a
crise dos transportes nào era enfrentada.

No volume citado anterí.o rmerrt ev", publica-se um quadro
comparativo dos investimentos nas diversas áreas, o qual
reproduzimos a seguir com algumas adaptações, tencionando
dar uma amostra efetiva da maneira como eram distribuidos os
gastos:

86Incl~indo-se ai os emprést~mos de longo prazo, os compromissos a curto
prazo, os titulos da dívida pública e os comprimissos regulares.
87Relatório Financeiro da gestão Adhemar.
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Tabela 14.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA - 1959/1960
0'$1.000

1959 1960 +1-%
Adminislr~ Gerei 669.595 854.260 27.58
Fisceíiz~ 308.999 430.191 39.22
Segurençe.F\íblic:c 132.189 79.629 -39.76
Educeçêo 1.055.700 1.338.463 26.78
Seúde 508.448 652.838 28.40
CMde.F\íblic:c 638.039 867.079 35.90
Uilidede F\íblic:c 2.103.863 2.653.968 26.15
Encerqos Dversos 1.470.609 1.336.108 -9.15

6.887.442 8.212.536 19.24
Foma:RelIllôrioFinencauo •AdrntllllraÇ80Adh_ de B_

Adhemar de Barros alardeava publicamente que suas

dificuldades de realizar uma administração mais eficaz para

a cidade, advinham de uma sistemática negação de recursos

por parte da Câmara Municipal. Na verdade, o Legislativo

municipal havia aprovado importantes projetos do executivo,

como: taxas sanitárias e de viação, criação de fundos para

pavimentação e saneamento, atualização da planta genérica de
valores, a revisão das taxas do imposto predial e

territorial e a criação de novos impostos, sobre publicidade
e vendedores ambulantes. 88

Do ponte de vista do momento de exoansão acelerada e a

grande trasformação a que a cidade ficou suieita nesse
período, as diretrizes financeiras e administrativas

880 Poder em São Paulo, p.79.
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adotadas pela gestão Adhemar, não foram as mais adequadas.

As políticas de reestruturação da máquina (aumento do número

de servidores) resultou num inchamento desequilibrado,

principalmente na área de fiscalização que trouxe frutos a

curtíssimo prazo, mas ajudou a compor um estilo de

funcionalismo que até hoje é um problema de difícil solução.

A sua decisão de não enfrentar o problema dos transportes,

também só fez agravar efeitos que se prolongam até hoje.

Nesse sentido, as gestões de Lino de Matos e Toledo

Piza, em que pese terem tido menor duração, abordaram a

problemática urbana de forma mais eficaz.

?rinciOrlis
- - - -- - - 1..- -- -- re3.1L:3.ções d.3. Ariministr.::lC,ôio---- ..----- ----T-'- ?úblic3. no períod.o

(Obras no sistema viário)89

1.956:

"História Urbanística da Cidade de São Paulo (1554 a 1988)", São Paulo,
Carthago&Forte, 1992.
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-Plano de alargamento da Rua Voluntários da Pátria
Santana

-Canalização do Córrego do Sapateiro (futura Avenida
Juscelino Kubitschek) - Itaim-Bibi

•Plano de alargamento da Avenida Nazareth e

reurbanização dos acessos da Via Anchieta - Ipiranga/Sacomã

-Plano de alargamento da Avenida Brigadeiro Luís Antônio
- Bela Vista

-Reconstrução dos prédios da área histórica do Pátio do
Colégio - Centro

-Novo traçado do Rio Tamanduateí e suas avenidas
marginais - Ipiranga

-Primeiro t recho da "Radial Norte" .(Av. Tiradentes)
LUZ

-Trecho das Marginais do Tietê - Luz/Santana

-Alargamento da Rua Pedroso de Moraes - ?inhei~os

:'957:
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eAvenida Radial Leste - Brás/Penha

eTrecho da Avenida Pompéia - Pompéia

ePlano de abertura da futura Avenida 23 de Maio (trecho
Praça da Bandeira/Paraíso) - Liberdaàe/Paraíso

.Plano de reurbanização, envolvendo as avenidas
Ipiranga, Amaral Gurgel, ruas da Consolação e Augusta (Praça
Roosevelt) - Centro

1958:

.Viaduto sobre a rua Avanhandava e Avenida Nove de Julho
- Centro

·Plano de abertura de avenida ao lengo Córrego
Tatuapé - Tatuapé

.Prolongamento da Avenida Paes de Barro - Moóca

:"959:

•Reurbanização da ?.::-aça?.::-i:1cesa:::sabele i::stalação do
Mon~~ento à Duque de Caxias - Centro
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.Prolongamento e alargamento da Avenida Nove de Julho _
Jardins

1960:

.Plano de alargamento das avenidas Rudge e Rio Branco _
Campos Elíseos/Barra Funda

·Viaduto sobre as linhas da estrada de ferro Sorocabana
e Santos-Jundiaía (Av.· Rio Branco - Av. Rudge) Campos
Elíseos/Barra Funda

·Obras de reurbanização na Praça Roosevelt - Centro

.Plano de alargamento da Avenida Morumbi - Morurrbi

•Plano de abertura de avenida ao longo do Córrego da
Traição (futura Avenida dos Bandeirantes)

·Plano de abertura da futura Avenida Faria Lima.
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CAPíTULO 7
A AÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA

Se, na segunda metade da década de 1950, a ação do poder

público sobre a cidade limitou-se à uma reestruturação do

sistema viário, cujo plano tinha pelo menos 20 anos, à

incorporação de alguns serviços que antes eram prestados pelo

Estado e de ter introduzido a questão do planejamento a nível
institucional mesmo que não o tenha adotado enquanto
instrumento efetivo de contrôle sobre a cidade -, o mesmo

não pode-se dizer da iniciativa privada, principalmente
ligada à consLrução civil.

Ssse segmento da produção tinha São Paulo como principal

centro de seu crescimento e expansão j á desde os anos 30.
Assim como o poder público nunca

crescimento das demandas da
conseguiu acompanhar o

coletividade llrbana,
principalmenLe por serviços públicos - LransporLe, educação,

saúde, habi taçào, lazer -, também não c:mseguia acomcanha r o

potencial de cresci~ento desse setor, após os reflexos

significavos das rnundança s na economia geradas pelo governo
de Juscelino Kubitschek.



Diversos mecanismos de especulação imobiliária eram
amplamente utilizados pelos empresários do setor, sendo que o
mais convencional era aquele que criava a reserva de grandes
áreas de terreno nas proximidades das partes mais urbanizadas
da cidade e loteavam as áreas mais distantes, forçando assim
a implantação de infra estrutura pelo poder público para
atender às demandas daqueles novos moradores, valorizando
assim as áreas reservadas que agora passavam a ter linhas àe
transportes coletivos, abastecimento de água, luz elétrica
etc. com, praticamente nenhum investimento privado.
Referindo-se ao assunto, Milton Santos90, cita o seguinte
trecho de Ariovaldo Umbelino de Oliveira:

"Numa rápida visão do processo que envolve os loteamentos
na cidade de São Paulo (...) não é de todo comum os
grandes investidores do mercado imobiliário (de terra)
estarem à frente dos loteamentos (...) mas de uma empresa
imobiliária que o administra. (Superados os trâmites
imObiliários), o segundo passo é colocar apenas parte da
gleba loteada à venda, a oferta dos lotes sendo sempre que
possível, inferior à procura. (...) Instalados os serviços
básicos (padaria, farmácia, botequim, mercearias, linhas
de ônibus etc.), é chegada a hora de colocar novas áreas à
venda, obviamente por um preço superior à primeira, a
'melhoria' da localização permitindo, dessa vez, aumentar
a renda diferencial e, conseqüentemente, a renda fundiária
auferida pelo proprietário do solo. E assim vai até o
final das últimas áreas ou lotes, levando à evolução dos
preços das áreas mais bem localizadas, numa espiral que
sobe vertiginosamente." (1978, pp. 77-8)

900p.Cit., p.32.
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Por parte dos investidores privados, o grande filào para
a expansão de seus negócios era a construção de residências.
Essa demanda é global, atingindo desde as mais baixas camadas
da populaçào o que, na verdade, nunca deixou de existir __
, passando pela classe média e tendo um grande campo de ação
nas classes mais ricas que, além de estarem se ampliando com
a movimentação da economia, exigiam casas cada vez mais
sof í.st í cadas e! •

Há também uma grande expansão da construção de edifícios
comerciais no centro da cidade -- principalmente no chamado
"centro novo" -- pois a cidade começa a se tornar o grande
centro econômico-financeiro do país. Inicia-se o processo de
verticalização e transformação da Avenida Paulista em eixo de
atividades financeiras e comerciais, que reflete nas regiões
mais próximas. Entretanto, o volume de construções comerciais
é, comparativamente, inferior ao volume de construções
residenciais, não por que_ ª-eja peqtu~n_o, mas sim; dado ao
cosiderável volume de residencias construidas no periodo.92

91É nesse períoào que inicia-se a ocupação mais intensa ào bairro ào
Morumbi, que vai tornar-se um símbolo àe "status" àa burguesia
paulistana. t àesse períoào também o início àa verticalização àe
Higienópolis, com seus luxuosos eàifícios que, até hOJe, mantêm-se corno
paàrão àe apartamentos resiàenciais.
92Cf. Naàia Somekh, ".l!. (Des) Verticalização de São Paulo", FAUUSP, 1987
(Disser~ação àe Mestraào)

1rlR



A "febre dos arranha-céus", característica do periodo,
atinge basicamente os bairros próximos ao centro onde inicia-
se um processo de "americanizaçáo" da paisagem urbana, fruto
do tipo de legislaçáo de uso do solo que até então estava em
vigor93• Juntamente com todos os processos de
transformaçáo da economia paulista em curso na década de 50,
contribuem para agravar a qualidade de vida na cidade. Num
debate sobre planejamento urbano nos anos 50, promovido pela
Revista Espaço&Debates em 198194, que reuniu técnicos que
trabalharam diretamente nos órgãos da época, Celso Lamparelli
(que participou dos trabalhos da SAGMACS) dá o seguinte
depoimen-to-de.como era --vista a cidade de São Paulo naqueles
anos:

" a situaçáo caótica que tinha a cidade na década de 50
(...) quer dizer, era impossível viver nesta cidade. Se
hoje a gente acha que tem problemas sérios, naquela época
era um abandono total"(p.157)

93por essa legislação, oriunda o Código Arthur Saboya, estabelecia como
gabarito máximo das edificações duas vezes e meia a distância (na
perpendicular) do alinhamento frontal do terreno até o alinhamento
frontal do terreno do lado oposto da rua. Esse sistema não levava em
conta as taxas de ocupação e, com isso, edifícios de grande porte foram
construídos em terrenos muito exíguos, trazendo com isso complexos
problemas de sobrecarga na infra-estrutura, maior afluxo de veiculos e
pessoas etc. Conta-se que no projeto do Edifício Itália, os arquitetos
usaram como subterfúgio, para aumentar a altura, a distância de duas
vezes e meia na diagonal da Avenida Ipiranga esquina com a São Luís, pois
o terreno era na esquina e tinha forma irregular. Com isso conseguiram
aprovar lli~ gabarito de 45 andares.
94Publicado no n04, Ano I, Dezembro de 1981.
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Nesse clima caótico, que tinha suas arnbí qu í dades po i s , ao

mesmo tempo, havia um certo orgulho do crescimento, do

trabalho e do ritmo a que a cidade estava sujeita, vai se

concluir o projeto da metrópole brasileira.

De 1956 a 1960, constroem-se em São Paulo 1.171 edifícios

com elevador. Em termos de volume , isso significa mais de 2

milhões de metros quadrados de construção. Lembramos que esse

número refere-se somente a edifícios altos. Essas construções

distribuem-se espaçadamente pelos seguintes bairros (em ordem

decrescente de quantidade): Bela Vista, Cequeira César, Santa
Cecilia, Bom Retiro, Higienópolis, Campos Eliseos e

Pinheiros. Nos dez anos anteriores,·· as construções de

efificios altos localizavam-se prioritariamente no centro. A

distribuição anual dessas construções estão sistematizadas na
Tabela 15.

Podemos observar que no ano de 1957, há um crescimento de

60% com relação ao ano anterior. Isso explica-se por dois

motivos: primeiro, há uma corrida nas aprovações de projetos

para construção de edificos antes da aprovação da Lei 5.261,

que limitiva o aproveitamento dos terrenos em 4 vezes a área

do lote para os edificos residenciais em em 6 vezes para os

edifícios comerciais; em segundo, as construtoras procuravam

aprovar projetos de edifícios comerciais que depois eram
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Tabela

transformados em residenciais. Isto
NÚMERO DE EDIFlClOS POR ANO

explica também o crescimento de

ANO QUANTIDADE edifícios residenciais nas áreas

1956 186
centrais, num momento em que as
tendências de verticalização

1957 299 residencial já se fazia para bairros

1958 260 mais distantes do centro. Exemplos
desses edifícios encontram-se na

1959 193
Avenida São Luís e em Santa Cecília

1960 233 e Vila Buarque (direção cent~o novo-
Higienópolis) . Se considerarmosTOTAL 1171
também que o número anual médio de

construções de edifícios, no
perícdo de 1940 a 1979, é de 190 (tendo como o menor índice

em 1943 com 35 e o maior em 1979, com 689); veremos que o

ritmo de construção é mui to forte. Basta lembrarmos que em

1957, São Paulo tinha em torno de 3,2 milhões de habitantes,

ao passo que em 1979, o número era próximo de 8,5 milhões.

Além disso, o ano de 1979 teve um dos maiores Lndi ces de
construção, jamais superado.

Simul tâneamente a esse processo de verticalização,
logicamente desenvolve-se a construção considerada
"horizontal" que, nos mostrará números surpreendentes. De
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19.56 a 1960 r constroem-se 10,7 milhões de metros quadrados.
Há, ~o período uma inversão reveladora: enquanto que a
construção de edifícios altos decresce em 13% de 1957 para
1958 em número de unidades, a área construída aumenta em 88%
o que mostra que a nova legislação induz a construções de
grande porte mas em terrenos maiores do que anteriormente, o
que força o deslocamento desse tipo de construção para os
locais mais distantes do centro, onde podem ser encontradas
áreas maiores e desocupadas; no mesmo período as construções
horizontais tem um crescimento de 15.5%. Mecanismo similar
ocorre de 1959 para 1960: enquanto a área construída dos
edifícios altos aumenta em 130%, a área construída das
edificações horizontais passa de 1,8 milhões de metros
quadrados, para 2,8 milhões (um acréscimo de 55%). Isto pode
ser explicado pelo fato de que os reflexos da nova legislação
de contrôle já estão se fazendo sentir, desviando
sensivelmente os investimentos das construções altas para a
crescente demanda por habitações em toda a cidade. Os números
globais do processo de construção no período em estudo, estão
na Tabela abaixo:

1 1 ?



Tabela 16.

MUNiCípIO DE SÃO PAULO

EVOLUÇÃO DA ÁREA APROVADA· 1956/1960

ANO ARa ~ 'l'O'fAL (a') ARa ~ BORIZOlft'AL (a') ARa ~ VIIRl'ICAI. (a')

1956 2.034.385 1.768.427 265.958

1957 2.260.084 1.965.079 295.005

1958 2.826.989 2.270.103 556.886

1959 2.125.228 1.849.261 275.967

1960 3.457.998 2.821.246 636.752

12.704.68 10.674.116 2.030.568
4

:-:>nte:Boletim de Area Aprova0'" Anual - ?!-'lSP/SEHAB íApud: Somekh, :9871

Esse volume total de construção em 5 anos, perto de 13
milhões de metros quadrados, não considerando-se aí as
construções clandestinas, ocorre enquanto a população cresce
de 3 para 3,8 milhões de pessoas o que, teóricamente,
significa que foram construídos 16m2 para cada uma das 800
mil pessoas que se acresceram à população total de São Paulo.
i"lesmocom toda a imprecisão que esse dado pode conter e
descontando-se as margens necessárias (o número de metros
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quadrados fornecido é bruto; portanto há que se descontar em
torno de 20%, construçÕes não dirigidas à habitação, e a
própria demanda colocada pelo déficit de unidades existente)
ainda resulta uma taxa significativamente alta para os
padrões da época.

No espaço da cidade, esse crescimento implica num aumento
de 50Km2 da área urbanizada, que passa de aproximadamente de
450 para 500Km2. Esse dado95, esquematicamente, traduz-se num
acréscimo de 700 metros lineares no raio médio da distância
centro-periferia que passa de 11,8 para 12,5Km. Esses números
mostram uma tendência de concentração pois, se temos em 1956,
uma densidade aproximada de 6.500hab/Km2essa taxa passa para
7.600hab/Km2. Entretanto, esses números, na realidade não se
confirmam totalmente, devido a que a distribuição da
população no espaço se faz de forma mais rarefeita, não
ocupando necessáriamente as áreas já urbanizadas. Sabemos
também que o déficit habitacional é histórico em São Paulo e
que a maior parte dele se situa nas famílias cujos
rendimentos são muito baixos, produzindo as SUb-habitações e
a ocupação de áreas não adequadas. Instala-se aí um processo
de exclusão, característico do modelo a que São Paulo foi
submetida e, cujos reflexos só vieram a se agravar nos anos
seguintes.
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Como vimos na Tabela 16, a proporção de construções
baixas, 84% do total de área aprovada, aponta para uma
tendência de crescimento mais horizoITtal-lzadó~espraiando-se
para formar definitivamente a fisionomia da cidade.

A partir deste ponto, o aprofundamento desta análise só
seria possível, se introduzisse-mos os dados e elementos de
uma área mais abrangente, a Região Metropolitana, pois as
tendências de crescimento ocorre nesse período em direção aos
municípios vizinhos, como já abordamos ant.e rí.ormants, o que
foge aos objetivos deste trabalho que, nesta parte, procurou
identificar a participação do setor privado no espaço da
cidade de São Paulo, contraposto à ação do poder público, com
a limitação do período em estudo.
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CONCLUSOES

Entre 1956 e 1960, a cidade de São Paulo esteve sujeita a

um processo de crescimento espacial, populacional e econômico

que a colocou numa posição de destaque frente às outras

cidades brasileiras e latino-americanas. Essa assertiva é
incontestável e possivelmente não gerará nenhuma
controvérsia. É que, no fundo, isto não é nenhuma novidade e

esse fenômeno, se não estiver adequadamente descri to, pode

ser transferido para os anos 40, 30 e mesmo a década de 1890.

o que então haveria de peculiar nesses 5 anos que mereceria

atenção maior e que pudesse revelar explicações que nos

auxiliassem a compreender melhor o que ocorreu com São Paulo
nos últimos 40 anos?

lugar, é a partir da segunda metade da década
de 50, que a cidade extrapola da esfera do urbano e se torna
formalmente, simbolicamente e efetivamente uma "questão
me t rcpo Lí tana". Uma das tentativas de st e estudo roi mostrar

como a a cidade, através de seus agentes, públicos e
privados, respondem e comportam-se nesse contexto .
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A condicionante que,introduzimos para configurar o espaço

dessa análise foi a política econômica federal: a primeira
vez que um presidente elei to democraticémteJlt_e_!inicia _seu

colocando um plano que busca ating{r objetivosgoverno

definidos, completa o seu mandato e, malgrado as cz-i.t Lca s com

relação aos resultados, concluí grande parte do que foi

proposto. Essa política, que teve como fundamento principal a

modernização -u-as- estruturas econômicas e sociais do país, tem

São Paulo como o "locus" privilegiado dessa ação integrada,
através de metas de industrialização, substituição de
importações e expansão do Quais os impactos
e reflexos dessa política na estrutura urbana da cidade? De

que maneira a cidade absorve esses impactos, e o que ocorre,
efetivamente?

Se há uma crise no atendimento das responsabilidades do

poder público com relação às demandas de bens e serviços da

cidade como um todo, quais foram as alternativas adotadas
pelos administradores? Enquanto isso, qual era o
relacionamento do setor privado, principalmente os
empresários da construção civil e construtores de obras

públicas, como esse poder público e qual foi a forma de
atuação desses grupos na cidade?
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Quais foram as propostas e planos oferecidos a cidade
pelos técnicos e estudiosos dos problemas urbanos, muitos dos
quais vinham acompanhando o surgimento desses problemas há
muito tempo e outros na tentativa de ajudar, acabaram 'endo

)

parte do problema? Por mais que essas perguntas possam se
extender, a resposta, ou melhor o esclarecimento de qualquer
uma delas é a descoberta de um fio que pode levar às outras.

A participação da sociedade, através dos movimentos
operarios, nos bairros, das entidades de classe, tivessem
eles a conotação clientelista, populista, voto de cabresto,
tenham ou não sido cooptados pelo paternalismo interesseiro
de governantes, na verdade, mostram um dado novo para a
época, que é uma ampliação dos canais de pressão dos cidadãos
frente ao poder público. Com exceção dos Conselhos
Distritais, da gestão Toledo Piza, o poder público não se
preocupou em ampliar ou criar mecanismos de participação. Nem
por isso, as manifestações deixaram de acontecer, o que não
deixa de ser um sinal positivo na tradição do autoritarismo
brasileiro.

A Prefeitura amplia suas responsabilidades e é forçada a
dar resposta aos problemas sociais. Também não imporLa aqui
se não tenha atendido em número suficiente, mas relevante é o
fato do poder público assumir, por exemplo, a questão
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educacional e ver-se obrigado a dar uma resposta imediata à

questão, mesmo que ela possa ter surgido de desavenças
partidárias e políticas.

Introduz-se, de forma irreversível, a questão do
planejamento urbano, do papel do Estado frente ao contrôle do

crescimento da cídade. Discute-se pela primeira vez, a
questão do transporte como resultante de soluções integradas.
Mesmo que a grande preocupação dos técnicos que operavam na
cidade, tenha se restringido à propostos no sistema viário, a
cidade passa a ser vista de maneira mais global, tendo em
vista a influência dos municípios vizinhos, participantes da
"região metropolitana". Talvez, a tradição de que "obra dá
voto", tenha se iniciado nesse período: o grande saldo da
intervenção da administração municipal é um conjunto de
alargamento de vias, prolongamento de vias, retificação de
alinhamento de vias, abertura de vias e, sobretudo, viadutos.

Um outro dado que nos fez remarcar é que, nesse período,
a cidade abandona de vez suas influências européias, os
ajardinamentos buvardianos, as pontes apoiadas sobre arcos
sóbrios,
ecléticas

a

e

arborização
adota, sem

dos bulevares, as construções
modelo daconstrangimentos, o

americanizado da "cidade moderna". Há inúmeras referências
dos cécnicos paulistas, nos textos e artigos da época a que
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tivemos acesso, a cidades americanas, como paradigmas da nova
"ordem";----El.a~uiloque era irreversível, --o progresso, a
dinâmica, o movimento e também, o congestionamento, o

trânsito, o transporte individual, as vias expressas (de
preferência elevadas) e um solene e olímpico desprezo ao
patrimônio construído, às edificações históricas, aos
sIiribo-i-osda cidade; às suas referências mais antigas. Nesse
período nada sobrevivia. Não encontramos em todo o material
consultado nenhuma referência à preservação. Se, modernizar a
cidade significar reconstruí-la indefinidamente, pôr abaixo
as memórias, contrapor a qualquer referência do passado uma
noção de progresso infinito que não pode se dar ao luxo de
trazer consigo um pouco daquilo que ficou para trás, São
Paulo é, por excelência, uma cidade moderna. nesse
sentido, um dos impactos que a cidade sofreu, pressionada
pela política desenvolvimentista, foi a modernização.

As constatações a que chegamos com este est~do, na
tentativa de desvendar e apontar possíveis respostas para as
perg~ntas que propusemos, foram as seguintes:

(a) os impactos da política desenvolviment:ista, adotada
pelo governo Kubitschek, através do Programa de Metas sobre
São ?aulo, é indiscutível. Em que pese o maior c.re scí.men t c
populacional ter-se verificado nas cidades da crande São

1 ? n
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Paulo (ABe, Guarulhos, Osasco), São Paulo polariza o processo

de industrialização, por meio da expansão do mercado, da

concentração da riqueza e de um excessivo processo de
dispersão da área urbanizada para além dos limites
anteriores; a indústria automobilística é o grande indutor do

acelerado processo que é imprimido em São Paulo nos anos em

estudo, vindo a influenciar a ação dos agentes públicos e

privados, gerando uma economia de grande influência nas

demais atividades financeiras e comerciais;

(b) As =espostas do poder público municipal não condizem

com as necessidades colocadas pelo processo em curso, havendo

uma preocupação excessiva com as obras viárias, constantes de

um plano gestado nos anos 20. Há uma tendência de queda dos

gastos com os serviços sociais de 1956 a 1960, por mais que a

administração aumente suas responsabilidades perante a cidade

e assuma os problemas gerados a partir daí. Comparativamente,

há uma maior preocupação de 1958 a 1960, com o aumento da

máquina adminstrativa, calcada na necessidade de aumento da

arrecadação e fiscalização. A ação do poder público vai

concentrar-se espacialmente na área que convencionou-se

chamar "centro expandido" que, nada mais é, do que os limites

suburbanos da São Paulo do início do século (urna mancha de

420/~50Km2). O material de pesquisa sobre o qual debruçamos
as :".·:)ssas fo r arn r:eveladores pr:ocessos
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interessantes de gasta0 da cidade, sugerindo números e
proporções referentes às preocupações do poder executivo e
legislativo. Vistos desse prisma de conjunto e, com a devida
distância histórica, transforma a linguagem jurídica,
repetitiva e formal, em indicadores daquilo que buscamos no
trabalho, ou seja, encontrar nos meandros oficiais uma parte
daquilo que extra-oficialmente se fez;

(c) enquanto o poder público se debatia, em meio a um
endividamento crescente, para das as possíveis respostas às
necessidades emergentes, os agentes privados construiam a
cidade real. Os números nos mostraram que, o crescimento da
cidade no período, foi, em quantidades relativas, um momento
prodigioso, somente superado em 1979. Entre 1956 e 1957, há
uma expansão significativa da construção civil em São Paulo,
com uma leve queda nos anos seguintes. Isto explicado, dentre
outras coisas, pela introdução de uma legislação mais
restritiva mas, também, por um interessante fenômeno que

deinfluenciou muito São Paulo, isto é, a construção
Brasília. A partir de 1957, o processo de construção da nova
capital, atrai o capital do mercado imobiliáirio paulistano,
bem como as construturas e empreiteiras, que tem uma
significativa participação na construção de Brasília. Apesar
deste acontecimento ~nlCO, o volume de área aprovada nos
cinco anos é muito elevado para qualquer padrão comparativo.

1 ??
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É conhecido o fenômeno de que o poder público é impotente
para acompanhar o crescimento das demandas mas, no caso deste
período de estudo, isto é tão evidente que a participação do
poder público com relação ao setor privado na construção da
cidade é quase irrelevante. Basta lembra que o volume de
atuação da administração, mesmo que prioritariamente dirigida
à obras viárias espalhadas pela área urbanizada não
acompanham as tendências de expansão. Um outro mecanismo
muito explorado pelos empreendedores imobiliários é a
especulação, tendo sido esse período, provavelmente, o de
maior enriquecimento desse setor, com a utilização de vários
expedientes de valorização fundiária, que geraram um fenômeno
que até hoje prevalece, que é o da ocupação extensiva da área
do mun í cip í o, deixando imensos vazios em processo de
valorização, forçando as camadas de baixa renda a se
afastarem para as áreas mais periféricas. Muito da
bibliografia em que nos baseamos desenvolvem esses pontos
(Campanário, 1984, Kowarick, 1985, Gronstein, 1987, Santos,
1990, dentre outros);

(d) por um lado, alguns técnicos apresentam planos e
propostas que introduzem pela primeira vez, a necessidade do
planejamento integrado, o controle e mediação da ação privada
pelo poder público, os diagnósticos, enquant o outro grupo
con"Ci~uaa tratar a cidade cornoum organismo cem i~perfeiç6es
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e problemas f cuj as soluções são exclusivamente técnicas e

práticas, quase sempre restringindo à obras no sistema

viário. Com exeção de duas leis de restrição construtiva (uma

referente à coeficiente de aproveitamento de terreno,

controle de densidade e alturas, e outra de localização de

indústrias incômodas, contrôle de ruídos e fontes

poluidoras), esses planos nunca foram regulamentados e, na

verdade, eram mais cartas de princípios e sugestões que

hoja chamamos "planos indicativos" ou, como no caso do

relatório da SAGMACS,se propunha a ser um estudo da situação

em que se encontrava a cidade, propondo diretrizes genéricas

e pouco detalhadas. Entretanto, esse aspecto foi um dos mais

positivos no período, de vez que o planejamento entra corno

preocupação do poder público e, limitados pela pressão das

forças que não o toleravam, cumpriu um papel importante na

expansão das técnicas de conhecimento da realidade urbana de

São ?aulo.

?rocuramos, no desenvolvimento deste trabalho,

reconsti tuir um momento histórico que, aparentemente muito

próximo, j á vai encerrando seus mistérios e suas verdades

para além dos nossos olhos. Já é preciso debruçarmo-nos sobre

os documentos engavetados e empoeirados nos fund6s das

bibliotecas. ~1uitos dos protagonistas dessa história j á se

foram e suas vers6es dessa história estão fixadas para
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sempre. Dos que ficaram, o tempo e a experiência dos anos os
afastaram daqueles graves p rob lemas+ea-rnet-rópoj c de 3 milhões
de habitantes. Sua preocupação hoje é- Com a metropole de 15
milhões de pessoas, que cresceu em todas as direções e tornou
os problemas do passado em meras lembranças de um tempo que
São Paulo era "a cidade que mais crescia no mundo".

São Paulo não foi construída por um traço pioneiro, de
formas puras e em harmonia com a paisagem. São Paulo foi
construída pelos sonhos imperfeitos, pela exacerbação dos
contrastes, pelo excesso e pela falta. A marca da cidade não
é um monumento, não é um palácio, não um rio e nem é uma
avenida. É tudo isso junto. E muito mais~

"Você sabe melhor do que ninguém, sábio Kublai, que
jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que
a descreve. Contudo, existe uma ligação entre eles. Se
descrevo Olívia, cidade rica de mercadorias e de
lucros, o único modo de representar a sua prosperidade
é falar dos palácios de filigranas com almofadas
franjadas nos parapeitos dos bífores: uma girândola
d'água num pátio protegido por uma grade rega o gramado
em que um pavão branco abre a cauda em leque. Mas, a
partir desse discurso, é fácil compreender que Olí via é
envolta por uma nuvem de fuligem e gordura que gruda na
parede das casas: que, na aglomeração das ruas, os
guinchos manobram comprimindo os pedestres contra os
muros. Se devo descrever a operosidade dos habitantes,
falo das selarias com cheiro de couro, das mulheres que
tagarelam enquanto entrelpçam tapetes de ráfia, jos
canais suspensos cujas cascatas movem as pás dos
moinhos: mas a imagem que essas palavras evocam na sua
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iluminada consc~encia é o movimento que leva o mandril
até os dentes da engrenagem repetido por milhares de
mãos milhares de vezes nos tempos previstos para cada
turno. Se devo explicar como o espírito de Olívia tende
para uma vida livre e um alto grau de civilização,
falarei das mulheres que navegam de noite cantando em
ca~9as iluminadas entre as margens de um estuárío
verde: mas ísso serve apenas para recordar que, nos
subúrbios em homens e mulheres desembarcam todas as
noites como fileiras de sonâmbulos, sempre existe quem
começa a gargalhar na escuridão, dá vazão às piadas e
aos sarcasmos. Pode ser que isto você não saiba: que
para falar de Olívia eu não pOderia fazer outro
discurso. Se de fato existisse uma Olívia de bífores e
pavões, de seleíros e tecelãs de tapetes e canoas e
estuáríos, seria um mero buraco negro de moscas, e para
descrevê-la eu teria de utilizar as metáforas da
fuligem, dos chiados de rodas, dos movimentos
repetidos, dos sarcasmos. A mentira não está no
discurso, mas nas coisas."

Italo Calvino, "As Cídades e os
Símbolos", in "As Cidades
Invisíveis"

1?':'



ANEXOS
RELAçAO DE LEIS E DECRETOS SOBRE INTERVENÇAO URBANA _

A»II:_-.......,-.
Ol!lSClUÇÃO iiiWW:i

Aprova abertura de via de Lí.qação entre a Av Diederichsen e Rua "NN" V. GUARANi

Aprova abertura de rua e viela san~tária v , PRUDENTE
Aprova o plano de ret1tlcaçao do allnha...nto do lado osquerdo da Rua Inec.í o Per.ira da Rocha .n.LTO DE PINH.

Modifica o traçado do canal do Tamanduatei e suas avenidas marginais - I?IRANGA

Decreto-Lei 121/41

1956/1960:

LEI M.o DATA

4871 5/1/56
4872 5/1/56
4873 5/1/56
4881 :::/1/5

6
4883 l::/1/5

6
4888 12/1/5

6

4892 12/1/5
6

4894 1:2/1/5
6

4896 .• 'o '':
•. t...J ••. 1 _

6

4900 ::/~/5

6

4904 16/1/5

4918
!i4n~o AntOnio

.:0/2/5 Aprova plano de reta f í cação dos alinhamentos das ruas Humaitá 3E:';'.'/:3TA
ô e Cons. Carrão

Aprova plano de prolonqamento da R. Santo Antonio, da rua ccee . cer eae 4 Alm. Marques !Alo

DispOe sobre plano de urbanização

Aprova plano de melhoramento

Aprova plano de melhoramento

Aprova plano de retif~cação de alinhamento da Rua Campestre

Aprova pt anc d. a14rqa•••nto da 6.H.r. -lo!" <..aqri=4s e r~t.i!ic.1ç"O do d.iin.h4Jllantoda. êaee. $10 Jo!o

::l1.maco

BELA VISTA

IBIRAPUERA

SACCM1I.

J. A.'1:RICA

- .....•.....•....••..•• -rn.·.Jvt:.~~!~

:PIRANGA

4909
4910

Declara de utilidade pública área de terreno necessária
construção de G. Escolar

SI2/SG Aprova plano de alargamento da Rua Santo Antônio 3E:.A';:571'.

BROOKL::i

4913

8/2/56 Declara de uti':'idade puc cí.ca os i:nóveis a t Lnqi.dos pelo a Lez-qarcerrc o ae C. 2~:SE:OS

trecho da i\l. S:eveland

4914

:5/2/5 Apr ov a 3. r ecu La r i z aç ão dos a i Lnharnen t oz de trechos 03 R:.la Na t i.n cu ; e

dos Ta.:."narás

:5/2/5 Aprova plano de alargamento da Av. Alvaro Pedrosa

4915 :5/2/5 Aj:)covaoi ano 118 proi.ong.sm.ntoc:1a;t GJlrapeva Q ,jl9 !ctCltic.sç!o ,jo alinna~umte dA trecho ,ja Al.R.ua

4919 2:/2/5 Aprova plano de abertura de uma rua

4920

.4922
I

T\JCt;'"Ri.:V!

PREF

WTP
•.•i'P
WTP
JLM

JLM

JLM

JLM

JLM

JLM

·JU1

JLM



I Af"\""""

I
'i ::'L. o

4927
4928

4940

4941

4942

4943

4946

4947
4949
4950
4953
4958

4961

4965

4968
4969

4970
4972

4973
4978

4979

1
4981
I

/4982

6

:3/3/5 Aprova abertura de avenida ao longo do Córrego Santa Luzia
6

~3/3/5 Aprova abertura de uma praça pública
6

4931

I1_ :,,5ti
1"/3/56

I~~/~/~
- ~ l,j/ ';)

4932

4934

4935

rlua .?euroso -::.e ."1oraes

Au~oriz:a4 ir.foitura 4 dec,iaur ue ut.l.lidad. publica os i.oov.is 4t.inaidos pela retitic. de

411MGJlLento 04 !3tr. do ':.1rr.::ln:

Aprova abertura de aven~da ao longo da Rua da Divisa

23/3/5 Declara d. utilidade pUblica irea de terreno nee•• saria ao pro1onc:raaento da R Francisco &orqas

23/3/5 Aprova o plano de regularização dealinhamento da Rua Demétrio Ribeiro
6

26/3/5 Aprova a retificação de alinhamento da Rua Wladimir
6

26/3/5 Aprova abertura de avenida ao longo do Córrego do sapateiro
6

4937

~6/3/5 Aprova plano de retificação de alinhamento da Rua Sanca Cr~z
5

6

26/3i5 Altera o t r açado do prolonqamento da Rua Gabnel 2~za - ~''E!creto

1024/50
:6/3/5 Declara à. u<ilid.d. ~ublic. 04<4 d••• oropriaç40, fai.a d. terrono O8c•••• r14 .0 pro1ono••••nce Q.

6

2/4/56 Aprova 40ertura de secrundo e recec de UII1Savenida de fundo de vale. 00 ~"hQo do ccr reeo Mandaqui

Rua Jose de Clrvalho

:/-1/56 Aprova o plano de prolongamento da Rua "C"
~/ 4/56 Aprova o plano de prolongamento da Rua Maria Jesus

I ~/~/56 Ci!!pOo sccr e 5 apr,jvaç!.:..;Io p.•anc ce rec r r í cacêc J.o.1 uinhamentos ua ;:o.;a ;"'.1.0cce ~4JD.poa

:6/4/5 Aprova mOdificaç40 do plano de abertura da Av. Sumaré

:ôi4/5 Aprova plano de prolongamento da Rua Dr. Flaquer

I ~:/~/5

1:'5/56
I' "/,,.. __ t

I 'IO'i56

:'/5/56

r:,:::.~beo :"t.a.u:tento de t e r r enos que n40 poS.5U." earvâ co publico -re eoeee ec Ieenr o 01" t.ql:.!l pot4vel

I ?::..;;.-;:::XOS IJ~.. ::;t.:;\.~í ...:r...\.1

SANTANA JI.M

v. ~.A.:UA J!..'1

ARTUR ALVIM J1M

V. CARAAO J1M

\
ALTO !)A MOócA J1M

ALTO DA MoóeI>. J1M

PAULISTANO JU1

'!'UCURuvt JI.M

SANTANA J1M

SA.'l':'O .lIMARO J~'1

Y.ANDAQUr J1M

P. P';;<UCHE JLl-l

TATJA?É JL:1

;:::P.~:::ES ::""!
Si..7pJl.HÉ W"TP

?ARA!SO ;"i'P

;'i':'P

Ap:-ova o.i aric de <:ledificaçólo co t r aç ado de :)'"O.O:1.~un:e:1:o da Rua r""gará V. :-!i\.;IA:';A

Apr ov a plane de re t í r íc ac ao de a.l':'::4":amento da Ru a Gerrr:.3ine Buc h a r-d

DeeLar a "l~ ut r Lidede ptiD.l.ics imovel e í cueec á R sce . gh,ir4. eeceeee eLc .! ece eeue e 08 t eecnc da

Marq1nal ""squerda

:'5/56 Dispõe sobre mOdificação do alinhamento da Av Rangel Pestana
::/5i5 Aprova plano de urbaru aacão na cabece i ra sul do Viaduto da

Lapa
:~/5/~

. .., ':' /5

Aprova plano de formação da Cldade Náutica - Com~ssão doTietê

Í'·iTP

AGt.:A 3:1.'lNCA

TA'!"":.l\?E

1 ') s:l

itrp



!4983 I . c .."

4984 ~. /5/5

E

4986 ~!/SiS

6

4987 :7/5/5

6

4989 17/5/5

6

4991 24/5/5
6

4995 24/5/5

6

4996 24/5/5
6

4998 24/5/5

6

5000 4/6/56

5002 9/6/56

5003 9/6/56

5006 9/6/56

5009 :3/6/5

5012 ::/6/5

ti

5014 :1I6/5

ti

5017 -:0/6/5

5018 30/6i5.,
5019 :'0/6/5

6
5020 38/6/5

r,

5021 ';17/56

5023 6/7/56

5025 ,Oi8i~

6

5030 .:5íSiS

5031

I
I "::::'J'.~ ~J.:::) ·.:::e .:'9::::'::.:1';:1:,:; ::e 2.:.:':-.."':.ar.:en:c .•~ :::-:3'::-:'::: ':':.1 :..; p•.•.-.::-:-::.:C
1-:-~'ia,eS

Autoriu O execumvc oS cec Lace r de '.!t:..lict.tde pUDUca <)3 i..moveu atinqido31 pelo pi4no áe

!MIRIM W'l'P

T'JctJRUV! W'l'P

FREGUESIA DO Ó ".,.P

Aprova plano de re t i f i c aç ao àe a i i anamen t o de t r acho da Es:::raaa àe

':apuava

Aprova plano de retificaçlo de alinh&ZMnto e prolonl;fament.o da Rua Padre J036 Hauri.cio

Modif1ca os a.iinhUtentO:J da ~ dl2i Consolf.çlo. no trecho ccapreendido entre a Av Paulbta e li Al

Sant.Q.II - Decreto 950/47

Aprova plano de melhoramentos para a Estrada do lmirim

Declara de utilidade pública imóvel para a construção de GE

Apeava plano de reüf!caçlo de aliMuaento • a1arq4IMnto da Rua Prot. Joio Machado

Aprova p í ano de alargamento da Av Diogo Welsh e da Estr. do Cursino

Autor~za O executivo a concluir as obras de reforma de
hospital infantil
!).pelara de utilidade pUblica pera de8.propriaç&o. área de terreno cece"8aria • aUlp1iaçlo de

Gln.tsio

?IiU':'é.:13A

AL':'ODA MClÓCA

CERQUE IRA
ctSAR

PENHA

Aprova a abenut'1 do primeiro trecho de uma avenicta de fundo de vale, com larq. de 42111.• ao lonqo SANTANA

do C6rreqo "andaqui

:>-eclar4 de utilidade pública 94U d""apropriaç40. área de terreno a a ,""Paulo Dias. nece.ssária 4 ACLrxn.çAo WTP
abertura da avenida

Aprova piano de re~if1cacão de allnhamento oa Av Canal d0 Saneamento

Aprova plano de alargamento e prolongamento da Av Nazareth

Aprova !'713node retlfi~3Ç~O de alin~amento das ruas Tajá e Orl.andia

Aprova plano de prolongamento da Rua Atimba

Aprova puno de C"e:.ificaç,!o ee alJ,.nn4men't0 '14" rua" D. J.J<Jo V e "f.:.n50 Sardinha

Ao rcva piano d~ ret i zícaçao de ali:\:-:amer.to ca av Af cr.soMarla=-:.ofaquildes

Aprova oLano de ret.ifica-;!o dI! alir.:1Ulent.o da" ruas Ararlt.squa.b4 e !'Bre Ameàea

f:'nhei:os

Aprova plano de alargamento de trecho da Av Brig. Luis
AntOnio
Aprova plano de retificação de alinhamento da rua Eiras
Garc~a

BARRA F"JNDA

:P!RA.'1GA

J. ?A'JLISTA

V. :-"ADALE:-IA

LAPA

'ir LA :'<.AJUA

?I!'-1HEIROS

aELA VISTA

?PAAÍSO

2"di'; Aprova plano de ret í f í.cacão de alinhamento da R Frei G~rmano I ?::~;;:J>.

I
1 ? Q

w1'P

\'l':'P

WTP

WTP

W'l'P

W'l'P

W'l'P

WTP

".,.P

W'l'P

W'l'P

HTP

WTP

".,.p

WTP

WTP



5086

5094

5099

5104

5123

5130

5174

5196

5206

5208

5212

5213

5218

5219

5231

523:

15252

1:':/8/5 IAprova plano àe melhoramentos

5036
5037
5038
5039

.J plano ce ai3r;a~en~o da Rua CalGWa

6

6/9/56 Aprova plano de retificaçâo de alinhamento da R Benedito
6/9/56 Aprova plano de retificação de alinhamento da R Pavuna
"/9/56

:419/5 Limpeza e fechamento de terrenos
6

5040 :3/9/5 Aprova plano de retificaçâo de alinhamento da Av Santa
6 Marina

5046 19/9/5 Aprova plano de retificação de alinhamento da R Chico
6 Pontes

5057 5/10/5 Declara de utilidade pública área de terreno situada na R
6 Oratório

5058 5/10/5 Aprova plano de retificação de alinhamento da R Maria
6 Antonieta

5079 13/11/ Dispondo que a udlizaçlo das aot.aço.s den.1nadas a aelhorament.03 e .serviços. Lei 4838/55, .fica

56 liberada de Cr$310 ailb.ÔIts

.28 / 11 / !..Lbera & i.m.port4ncia c.. Cc$SO.000.000, 00 4 utilizaç.to das dctaço.s destinadas •• Iteihoraaumt.os e

56 ,erviços (IA! ,e3a/55)

:1/121 Orça a Receita e fixa a Despesa para o exercicio de 1957
56
19/121 DispOe sobre suplementacao de diversas verbas do orcamento vigente
56
:8/12/ AprCNa contrato de serviços cientl.tico-ucnicos celebrado p.lo Executivo CCJlll; • SAGMACS• abre

56 crtcUto espeeialIS,5:U.)

::0/3/5 A.utori:a prcecver , junUMnte com o Governo de $10 Paulo. 4 i~st1tuiç40 da fundaç40 rbirapuan

7

:'j~/57 -~Ji"pOe ecer e o n.J 'le cavo <;"\le deverlo conter o", orodio", s ~erem ccee eeureee , ampliadO-" na i-adeira .:>t.

: O 15 / 5 C.ehu d. utilidade cce í Lce icove" ninqido, ".io piono d. ""'.'''''"<0 Ou

A1Mrlc&no!l" A.v Rudqe

=3/5/5 ln,ü<ui prêmio., o ser••• di.tribuldo. tri.nalmanto, 00. mois coio. edi!leiO! conatruadoa n.

5P-S!o ceec anc do Sul

71.iCURUVí

?INHEIROS

SANTANA

V. PRUDENTE

TlJC'JRuví

:3IRAPUERA

E::SEOS

-: / Ó 157 :".•clau 0:9 ut.ilidade puOliC4 imoveis na Av Franc iac c ~H4ra%Zo n.inqido.!l pelo plano de e i e rceeenee i? ,::'.NTARTICA

: ')/6/5 Aprov a o o í ano ce alargamento ~ c e f:'xaçao ,je ali:1ham. ca R S Silvest=e

::; /6/ 5 Aprova o ~.i.,lnO d. sluq&.lll:ent.o • 4I!lp,Liaç!o do .i.srqo .3ituado em trente t eat eç ão de T:-ememDe

: ?I?jl}iGA

:.-16/5 ,!\;~r-:;\'aO p';'ano de :.Jr-bani:ação na zona da nov a pcn t e '-13 Fr eques í a do ó 8EG ..SSIA DO Ó A?9

:.':'/6/5 Mf.'L"I)Va ':. pla.no '.Jt? ~elr.vramentcs para a :"r3.:;:a aa Bandeira e aajacênclas

.":.pr:'V3

1-· c,,,

i .:/7/5:

I ;'J.' r z.ve

i Aprova o plano de abertura de prolongamento da Rua Urupês

,.n

- - .•. ~...• ~..- ..._:: ~ :- .••.....,,;..,...::1'\

::.;:::

I ;..-rp

Õ'iTP
WTP
WTP
WTP

WTP

WTP

WTP

~'TP

WTP

WTP

WTP

WTP

APB

.'1.23

APB

APB

APB

.'\PB



15254

5258
5259

5261 ~/7/57 E;,3t.abeJ.ececoei de eprcv de Iot es , den.dd«de demoq'uric". usa mln je Ice e por nabit.l\=&o e area

5268 4/7/57

5281 8/7/57

5340 5/9/57

5347 12/9/5
/

5418 :4/11/
57

5419 14/11/
57

5475 5/3/58

5490 3/4/58

5492 25/4/5

s
5493 :5/4/5

9

5494 :5/4/5

8

5500 :/5/5e
5501 :/5/59

5528 1~:!7/':

8

5537 :3/7/5

5547 .:::'/3/5

6

5553 ::/10/
58

5561 ::/::/
58

5565 2:/11/

~3

5575 ';/12/5

5577 ::/12:
58

5578 :~i::'/5

1

5593
I -;

I ~;W5
I"

:'/7/57

I

I . :.-;- r;:..J-;(:.~Ar-rova 1.' c l eno oe or c í cnceaene o ·.ja iI.C"!I ';unt,)!I ar cva ec-e í ae e ce ";'.lrcr. ~l ;. ~rl!!i S.'~Dal.O. Z.:!":,; ..:"_.;.

';1.5' :.4."!r:"=4!1' I
Aprova o o c ano ~e 3 .•.argamentc e ae pro":"onqamento C.3 Av Gentl";' c e .'-1cura :?~~GA

.n.;:=~V3:: ;:';'3nc de :eti.:i..:aç.1:::: :::2 .!li::.ha!:).ento da rua k....iancar a e \.'í sccnas V. ?R.T;DENTE

Aprova plano de abertura de avenida ao longo do C6rrego da
Mo6ca
Aprova plano de alargament:o da Rua Baraúna _?:?""!'iGi'I

Aprova plano de alargamento da Estrada do Bispo S~NT~NA

A".,v. pano o•• ce r tur a de evemc•. ;= 0.,on,40 .proxim.à. do •. 750e , li;.ndo o 00""0 TWJal>'" ~X:·'.~A?.s

de Alcânt:ara

E.5taMlece ooriqat.oriedad. de "8 con!ltrulrem, na!! nova11edif., gu:aqen. ou .-'paços paca an.ac ••

cuqa e eese, de Yelcu.1.~

Aprova o plano de Urbanização na zona da nova ponre do Limão

Aprova plano de melh~~~~~~Q~
Aprova o plano de Urbanizaç!o da vár::ea do Catumbl

Aprova o plano de abertura da Av 23 de Maio(Antiqa Av Anhanqabatil

Aprova plano de melhoramentos urbanisticos

Aprova plano de urbanização de zona da nova ponte da Casa
Verde
Aprova plano de construção de viaduto sobre a Av do Estado -
EFSJ
Aprova plAno d. um trevo no ent.ronCaDento da Vi. Dutra cc:a as lIar91na~!I do Tiet6

S:strada Sapopet1b4

Aprova plano de abertura de ruas

.A.lcAntara t'ldc~ado

Dispõe sobre a aprovação de plano de melhoramentos

CASA VERDE
PARI
C.'\TUMB!

L!BERDADE

:.'.SAVERDE

BRÁS

TATUAPÉ

PIQUER:

Modifica parc~almente o plano de alargament:o da Estrada do
Cursino
Dispõe sobre o prolongamento da rua Dr Seng 3E:..A'/:S7.'\ .,\P9

Orça a Rece~ta e fixa a Despesa para o exercicio de 1959

~prova plano de alargamento de trecho da Estrada do Mandi

1 (,

••••••••• '1•.•. ..;.A'-'

Ara

APB

APB

APB
APB

~.PB

APB

APB

.'\PB

.'\PB

APB

APB

.'\PB

APB
APa

~.PB

.'.P3

AP3

AP3

.".:3



15595

5653

5666

5667

5678

5696

5699

5700

5703

5705

5706

5709
5711

5720

5725

5727
5733

:Ji~/5 Aprova plano de alargamento de trecho da Av República do
9 Libano
:615/5 Aprova plano de regularização de alinhamento e alargamento
9

:7/6/5 Declaração de utilidade pública

5597

5604

5619

5620

_:' ~ I ') Aprova pLano de melhoramentos

5644

:7/6/5 Dispoe sobre meihoramenéos em praça, ajardinamen~o e alarqamen~o de
9 rua
25/8/5 Altera parcialmente o alinhamento da Praça João Mendes
9

5646 2õ/8/5 Aprova plano de abertura de rua
9

:7/8/5 o.cl •• aç'o ee utilidado pública pau d."oropriaç.o pau alarq_nto da Rua ceeaee Vicari

9

:7/12/ Fixa em 40m a largura da Av Cruzeiro do Sul
59

: 7/12/ Aprova plano d. urbaniuç'o da zona c_r •• ""id •• ntro •• c.""".i ••• do Viaduto d. lApa • o. Ponu

59 do Plqouori

j: 112 / AprC'Y'4a lIIodif1eaçlo do traçado da avenida d. eceeec ao Aeropono de Conqonbas

:J.i'Ã .i..?3

:~DIA.&';OPOL:S .;?3

:;AQUERA APB

J, ';APAO APB

:!0ócA APB

SÉ APB

SAÚDE APB

ÁGUA BRANCA APB

SANTANA APB

LAPA APB

INDIA.'lÓPOLIS APB
59
22/2/6 Aprova plano de alarqamen~o e retificação de alinhamento da Av Atallba SANT~~A
O Leonel
15/3/6 Aprova plano de abertura de uma praça
O

:5/3/6 Aprova plano de ampliação do Largo dos Pinheiros

:5/J/ó Aprova plano de regularlZaç30 de alinhamenLo da R S Paulo

~~/3/6 Aprova plano de regularização de alinhamento

:.,3/6 Aprova plano de prolongamento da Rua Iguá

..; fol/60 Aprova piano de modiiicaç!o de alinheento de eeeenee do ;:I,.ioTamanduac.el.e sues marqinais

:=/4/6 Aprova plano de alargamento da Av Mazzei

;,],5/6

Aprova plano de alargamento da Rua Horto Florestal -:-::CL1U.JV1 APB

APB

IPlRANGA APB

5713 ~/5/60

5715 S/5/60

5716 "! :;/60

5719 :;;/5/6

V. MADALENA APB

:'I3ERDl\DS .:'.?8

V. ':;;;i\RANI APB

APa

v . PRUJDITE APB
APBTUCt'?L'V!

~odi!ic.l p4reia.i.men~e o e racede do ..•.•í acue.c ",Obre" Av do e$tsdo e 53 ~inha" da Er'SJ

-'Prova p14no de abertura de wu via de liQaç40 no er rueeeeeo do Banco Hipotecario Lar Brasileiro AC:.r;.!]\çAo APB

Aprova plano de alargamenLo da Estrada do Bispo SANTFu~A APB

Aprova plano de regularização de alinhamento de várias vias
públicas
Aprova plano de melhoramento de ruas

Al?rova o prolongamenLo da Rua 1 até a rua Cap1tão Cavalcanti

,.?

3RÁS APB

APa

?ENP.A APB

.".?3

,:l..?B



5756

5757

5759

5760

5763

5766

5768

5771

5772

5773

5774

5777

5779

5780

5781

5783

5784

5785

2:/12/ Aprova plano de prolongamento de avenida ao longo do C6rrego
60 da Tra~ção
::11;:/ Aprova plano de abertura de uma rua necessária à canalização 1,/::..; :'lI"\.'<IA1'A

5734 ~3/8ib Aprova novos aLi.nhamerrt os da Av c.ruze í ro do Sul

5735 :3/8/6 ;'D!'::>va oi anc de fixação e retificação de alinhamento da praça

5738 ó/8i6 Aprova plano de alargamento do trecho da Rua Aluisio de
o Azevedo
22/9/6 Aprova plano de alargamento da Av. Morumbi
O

25/9/6 Aprova plano de alargamento de trecho da R. Voluntários da
O Pátria

5741

5750

5752 26/9/6 Declara de utiliei.de pUblic:a área de eeeeene dencai.nada "Mata Paula Souz.- pera eeee ee de

O recr •• çao

5753 27/9/6 Aprova plano de alargamento da Rua Torres Tibagi
O

7/11/6 Declara d. utilidade -pUblica ee•• oe terreno para ;ardim ~lico

o
:4/11/ Aprova plano de prolongamento da Rua Galiléia
60
28/11/ Aprova plano de alargamento da R Conde de Frontin
60
28/11/ ~difica o plano aprovado pela Lel n.o 4221/52, no crecho da Av
60 Gabriel M1stral
28/11/ Aprova planta n.o :9.141, referente ao plano de urbanização da várzea
60 do Catumbi
30/11/ Aprova plano de abertura de uma via entre as ruas Fidalga e
60 Girassol
9/12/6 Orça a Receita e fixa a Despesa para o exercicio de 1961

tiO de córrego
22/L/ Aprova plano de retificação dos alinhamentos da Rua dos
60 Ingleses

EIJ

27/12/ Aprova plano de prolongamento da Rua S. Manoel até a R José
~8 Rizzo
:7/:2/ Aprova plano de alargamento da Rua Souza Barros
60

2"/12/ Aprova plano de alargamento da rua São Sebastião
'i0

~3/::1 Aprova plano de abertura de uma rua para canalização de
0J córrego
23/121 Aprova plano de melhoramentos
60

I ~:~~~': ~~:;~:d~lano de alargamento e ret rrí.caç ão de alinhamento da R

I-~. --' ~~~:~3 p_3~~ ce 3_a~~a~en~= ~a A~ R~dce ~ Av ~~2 ~~a~cc e a ~O:lS:~~Çjç

I '00 I ,!f, vi auut c

111

.~".~':";".' '( .:. ~ ~~•. ~'.',"-"'~'. '.,-;. "'.,r: ..•. ··· .••.0·'.,. '" ,_

SAN'!'ANA A?B

S'AMBUCI A?B

SA!,TAN,'\ Jo.P3

SANTO A.'1ARO A?B

SANTANA APB

TATUAPÉ APB

TUCURUVt APB

VILA MATILDE APB

CASA VERDE APB

VILA MATILDE APB

TATUAPÉ APB

APB

VI LA )1ilJ)ALENA APB

.n.FB

::'A.'1TC AHARAO

;'oPa

A,?B

APB

:'ATJA?:t A?B

-;'.pô

.~.?8

r.?S
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Abre créàito àe CrS 20.000.000,00, àestinaào as obras àa
Câmara Municipal

DECRETOS:
DIlC • •• 0 DA'l'A

3~61 ~J/ 11 56

3862 20/1/56
3064 27/1/56

3069 ;/2/56

3070 ; / 2/ 56

3072 ?/2/56

3078 ~3/2/56

3081 28/2/56

3082 ::8/2/56

3085 :5/3/56

3087 23/3/56

3118 :7/5/56

3145 :1/6/56

3166 :3/7/56

3167 :3/7 /56

3178 24/7/56

3185 2/8/56

3:93 :0/8/56

J205 d/S/56

3:06 ::3/9/56

::5/8/56

3~20 30/8/56

:~:::. ::)/8/56

_~229 31?/56

3229 ,i/9/56

,234 ::/9/56

~,,=:\:;, _-I ';/56

':2~O ~U9/56

3245 :.?/3/56

:,~ 46 :?/9/5t5

:-':'~; ~?/9/56

J.:>~8 ~?/9/S6

)2 ,19 :9/9,.56
,L63 ::5/9/56

:"-270 ::?/9/S6

~;:35 .~I: C/56

:3C? :?/1.0/5

DESCRIÇÃO

;:::~qulaaenca a :.ei H6.f155 - ~"cIlll.:I~loce ,.,.:upa,.lo doU cal~adu com mesas

Requ14lllen~. caplt.ulO$ do ccdí.cc de ubra" - Lei:. 461!)/~5 e U~4/~4

~cla.c. d. ut.ilidade pUblica are. de t.erreno necessaria 4 execueêc de ~asac;rq ece o tramway de

,:';4ntoAa.ro

~i3pOe !roere sobre. cruçlo do Grupo Municipal de Snsino Pr1f11~ri0';0 ';açanl

Dispóe .obre sobre a cciaç40 de unidoóes de ensino primario no Munielpio

,\provo niv.lamento de viu publiçaa

AprOVAnivelamento de vias publicas

Aprova nivelaaeato de viu pUblicas

Aprova nivela.atento d. viu publicas

BAIRRO

S},NTO AMARO

0.<10" d. utilidade publica ato•• nee••••• i.. .0 .1orq ••• nto d. Av Floro, •• iqaçlo d. Av Hora ITAIM

cc. a Av 9 de Julho

Requluenta artigos do COdigo de Obra.s - Lei 4615,/55 (Teatros,

Descancentr. acribuiçOe. ad&inhtr.tivas _ .xecutivas

Declara d. utilidade publica i.mCN.lnecee •• rio li execucêc de plano ce •• lhoullentos eprcvecc _

Deereto-Lei l07/U

Emite 4100.000 .tpOUce.s <1•• divida pQ.bl.ica para obras. ".rviços • lIelhorallentos e. qeral

Oeseentraliz.a at.ribuicOes adminiatrat.ivaa e ex&Cutivas

Dispõe sobre _ exec:uçlo da Lei 5015/56 - anistia. imov.is clandestinos

i\egul ••• nta atUaos da Lei 130/47 - !!Iht ••• de educ.çlo prwrh munic.··

in"titui a "C".:o.1s.s10de KnqeMaru" da Sub-prefeitura de s to, Am.aro

R4qulaaent. OI!Iniqosdo "Códic,Tode Obras"- (A,i 461~/S5 (Reterent.e!J oi inst..l.çlo • funcionaaent.o de

~ í evedcr ea

~clara de ut 11i<l4d. pucHca um 1..mOVelneceaee r Ic a ex.cuçlo dos 1lelhorsmentos aprovados pei.as

:"~i.s 1941'';6 • tl6JiSl

7.i.1 liscol.ls ?ri.:nAri43 ~uni..:ipai" (~;)CJ

:'i"oOe ecer e a pub.iicaç!o -rc ~xpedient.. da ?refeit.ur~ IPublicaçlo do "niAr::..oOt:"~!.al do !1um.C!pl':l"

ac )ornol "O Dia"

!::e.::lara de utilidade QunHea .J:tI :.movei neees se r í o oi execuc ao do plano aprcvecc Dela Lei U95/S4

S~ciar4 de ut.i.!idade publica :ma imovei neceeae r Ic à. exeeucêc de plano ••eeevece Lei U9S/Sl;

i..l:Iov.lneceeee r í c ~ tnst.laçl..:;. Je ceeu cer í.c

i:novel neces eer rc a ':'r..!t.al!1;ç!ode :-:'!I'm.iterio

ImcveI neceee••r ro .to in3t.':'.çJo d.,. cee í cer í.c

iAciaca a$ utilidade puci::..c.!l i.move1eeceaee eí,c • inso:.alaçlo de ceeu eee Ic

•.movel eeceeae r ro li in3t.alaçl..., ee ceeut eeIc

·:ri4 g"coias Pri.:uriu Municipai3 (:.)

D':""pOeseer e a ..:Hvb&o do -ier r í cor Ic ,:10:1unic:.pio "m 19 Sub-prefeitura!

SANTA CEcíLIA

SANTO AMARO

••. 2AULISTANO

?::RUS

::.!\QUERA

'1. ?RUDENTE

:REGUESIA DO Ó

--:_~.3A VERDE

jA?B j

JLM
':L'I

JLM

J:.M
WTP
'fITP

WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP

;.rrP
WTP

WTP

ilTP

WTP

ilTP
WTP
\'/Tp

WT!?
ilTP
'·••'"7P



3341

3374

3382

3389

3404

3419

3425

3437

3~41

j~53
3463

3548

3560

:-·562

~S76

'578

;.;/10/5 ~cl&ra 0& uUlidade 9UD.iiC.1 um imovel neceeae r Ic a execuc ac ao p Lanc .!IOr'!7V4QO _ Le i 4176i~2

. 11:/56 Oec14ra de utilid.d. pUblica um. H.o ce eerreee nec•••• ri. a •• eeucae do o1ono aprov.do _ Leí

4978/56

3329

JJJ7

,i 1::"1/ 56 Di.5~ eeeee o deSaOOC4J11entO d" Sub-Preieituu de Santa.na

~i / 11/5 aev1qon decla.uçlo d. ut.ilidade publica d. imoveis necesee r rce I con:struçlo do Viaduto Rio

6 Branco, eeere li. btn.da de Perro

3339 : 4./ 11/ 5 Declara d. util.1dade publica uma are" de terreno naclt,u.ria • execueae do plano aprovado _ LeI

"203/19

: 4 / 11/5 Ooeclar. de utilidade pUblica os iAovei8 nec•••.• rioa , construçlo de Grupo BacolAr3340

:...??A

SANTANA

3A.RAA FUNDA

SANTO J\HARO

: 61 1115 Cria 8.col •• Pr1a4r1•• lrun1eipoio (301)

ti

5/12/56 Emite apOUc •• na i..mportlnc:1a de Cr$ LZ,!>II1.destinadas" eeeeeaeae de auxilio ao i.C.Corinthlans T.;~1JAPÉ

pua o obru do qinãJ!lio

:311215 Declara de uUl1d.d. pObl1ca •••• ar •• do eeerene nec•••• <1. a oxocuçlo do pl.no eprovedc _ Leí

nOS/55

T.o.TUAPÉ

:'3/12/5 Fica criado UIlInuckeo cClDercial

6

21./12/5 Reviqora dechnçao de utilidade pUblica d. imOv.ls neces!tlrlo.! .•. eK.CU~aOde plano aprovado _ Lei S~'lTO .n..vA~O

3550/36

:::8/12/5 Emit. 7~.000 titulos da divida pQblic. clestinacl08 108 d'bltoa da extinta Coca.isslo IV Centonlrio.

no ea.rclcio do 1956

29/12/5 bit. 658.000 tituloa da divida pUblica destinldo" • obras, servt'~os • melhorutentos .11qeraL _

6 1956

:"1/57 R.qul••• ne •• oxOCUÇloorç ••••nurh no exercac í.o do 1951

.:.61 1157 (:'':'n:Jtitue a Cca.isslo d. Pesquisa Urbana

.::/li 57 ;;.,or.;aniu. 03 serv í.çoa de engen.naru ~a .5uo-.r-refeitura ce .ianto Amuo

~JI 1 I 5 7 Aprova o Reqi.JMnt.o ln'terno oa Comisslo de ?esquisas Urbana.

;:/1/57 ""dau d. Util1oad. pUblica doi. i"ov.i. nec•••• rio •••• ecuçac <i •• ~ar"u.nto o. '"a o.

·:onsolaçao - L001 1S721St

~:/2/S7 l'n.sti'tui ccmisslo P<'C4execucêo 08 obru urqentea do HunlClpio

::/2/57 ""ehu d. "tHid.d. ""olico 4ro. d. t er eenc nee•••• ria .0 .lor1 ••••nxe 10 Av Tereee Cri'''n.

:: I 31 57 J.dor. d. ut!!id.d. pUblica " •• d. eer eeee nec•••• ria .0 .larg ••••nto ". Rua wirino o. Andrad.

,\';0 1343/38

:BIAAPUEAA

:o~;SOLA.cAo

:?rRANGA

-ô/4/57

tAli 3H3/50

o.claro de ueilid.d. PUblica ar •• ". t er renc nec••• 6t1o • execucêo do pl>no de alar •••••nt c d. '"a ;;)~lSOLAçAO

ja cceeci eeee

~4/4/57 :~clara de utilidade publica e ree de t e r reno necees er í.e .10 alarqalQento da Av cruz e í cc -10 5ul

3!) / 4/5 7 ~cl~ra ce ut.ilidade oubllca are•. de 'terreno neceeee r í a '-!ltecuc40 de melnoramento _ i..4.r<J0 SAo

s r ancs acc - i\t~ 1:153/36

: 2/5/57 'o.tiCui o •• rv í çc d••• oreceu e no G.bin.,. do ?refoito

:?/5/57 ~chu de utilidade pUblica ce r rencs e constr'Jco.s 4tlncüdos pelo nove e r ececo ào canal co

;.1.111.400uatele suas Av !14rqir:ais

.5;<tinq1Je <11cccu s aao de cor.as tirqentes - ~-;reto -'411/57

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP
WTP

WTP

i'i'!'?

WTP

':"'?9

APB

;\?8

.'\?B

.'.28

A?B



3626

:, •./6/57 ~ciar. ce u::'llidade DUoiica \re4 de t er r enc neeeae eei a eo do cI enc de recu í er í.zecao de '>ANTA CEci:.:;;.

- ,5! 8/57 :,eoc':'ua de utilidade publica Iacve í e neceeee r Ice a execucãc do plano de melhoramentos urbence _

-;~c. '-;92/'6 e ~i 4316/53

36j8 _:'/9/57 :'O!c;'ua de utilidade oublic4 área de terreno neeeeae r re " execuçac de meihoramentos ?ublico", _ ~..,i :::>";CGr-"~

3674

3731

3763

3776

3779
3782

3790
3791

3792
3794
3795
3821
3822
3829
3853
J854
_~::55

3856

.3857

3858

3859

:;861
3862

3366

:. 368

,~, ·1

:'383

3285

'.-;?1

S:;VS1

7'11/51 t'leclau de utilidade DUblica parte d. imovei nacenAria " 4~rtura do prolonQaaent.o da Av

~1rad.nte.

: :112/ 5 o.cl ••• d. uülid.d. !'Ul>lic. 6ro. d. t.rreno noc•••• ri. • •• ocuçao d•••• lhor ••••eeee _ Le.i,

3577/37

27/12/5 :lochra d. utilid.d. """lie. im6Yol noe."'r1o , •• ecUÇIOd. plano aprov.do - Pr.ça Peine •••

;",,0.1 - Lei 4375/53

3/1/58

'.'1/58

l/l/58

?!NHEIROS

sÉ

R~l ••• nt.. Lei 5261/S7 fOcup.scr1odo :solol

Oechra de ut.ilidade pobllca iJaov.ia PERDIZES

Declara d. utilidade pO.bHea uaa 61''' de terreno necessaria , execuçlo do plano de !lOdificaçlo de BRÁS

"linh •.••

28/1/58 Oechra de ut.ilidade públice. !moveis

: 3/1/58 Oeclara de utilidade pUblica. imov.i.s nece.s.sários a execuçêo de plano de melhoruent.OJI - Lei

4931/56

2S/1/58 DoeI ••• d. uc1lid.d. public. eerrenee & Rua Helv.t14

30/1/58 Declara de utilidade publica t.errenoa , Rua Pünceaa Isabel

30/1/58 Declara de utiliciad. publica diversas ar.as neeessariaa , c0n3truçlo d. jardins pubUc08

i 0/3/ se Declara d. utilidade públiea Area fi Av dos BucaUpt08

~0/ 3/ 58 o.clan de utilid.d. plblica 'rea nec ••• .ari. i •• J.hor••• nto pUblico

;;:6/3/58 Deehn de utilidade publica área neee •• ada às obras na ponte da c.u. Verde

:~/4/58 :>".14ra d. utilid.d. pubHc. ar.a nec •••• n••• obr•• d. alarq ••••nto O. R :=On•. Furtado

:9/4/58 Oeelara de 1Jt.ilid4ld. pUblica eree neceeae r í.e h obru da 5Ilarqament.o da R Santo Antonio

~3/4f58 Emiu 328.918 t1tulo. d. d'vid. cúbliea par. con.truçao do pa•••••••• eee •• .cr.d. ee f.rro

~"4/Sa E."ito U:.OOO '-'tul"" d. o'vid. pw>l1c••• rvrcce o. pa,·u..nt.ç.o o cor ••••• goral

"9/4/58 Emito Jl2.200 titulo. d. divld. pública para pross_im.nto. ccecjus ac do_oou e., _".lbor_nt"" •

eerv í ccs

":'~/4/58 Emite 64.414 t1tulos da divid« !'Ubiic4 ~ra conclu.s40 de obra.s no Teatro Hunicio.l

":'·S.'~/58 '&mit.eJI.~.H tltulos ua <ll.vioa p'1Jolic4 pau integraliZ4~4c do 4u.mento ,je c«pitai da CMTC

.:9/ 4/513 ~claCl de utilidade 1'Ublica imóvel neceaae r Io 4 execucac de p.i.sno de melhoramento.s de 1941

~e/4/58 ~chu de utilidade pu.b!ica ir:aOvel nacesurio.t obra!31na Av Molte, Pi:"lhelro

·,5/58 Declara de utilidade ~ubiica imovel n~ces.s.rio « ecnae ruçãc de e enee ruç ac de G

S/58 "";.ro cre "tHid.d. pUblico i"OVol nece •• ee í e • ccnecruçac ce const rucac do G &

": I 'Si 58 ~o:lara de uti!idade publica i:novel neceaee r í c ~ conat rucsc de <:o::>n:lt:1Jç40de G g

'-?/5/58 DecLar a de util1dade publica il:IOVel neceeea r rc a cceee eueac de conat ruc ac de G li:

_:/5/58 Declara ee utilidade publica •.ecve I necesaar.LO!; ccnae rucéc ce c'.)n.str'.Jc;40de G S

::/5/59 ;)edua de lJtillJado! puolica imóvei neceeee r í o , ccnec ruc ac de ccnat ruc ao de G S

_'i/S/58 Declara de utUl.dade D1Jblic.l ':'mOVe1neeeeee ere ~ ccnee rucêc de cenee eceae de v E

~6/5/58 ~.;~•.r41 ':'1'" ;Jti~id4de publ1.::a í ccve í necesae r rc '" conec ruc ão de cco et rucac de G S

~ i/51 58 o.clau o. u'illa.d. OUOÜCO,••ov.; neceeee no • ccnee rucêc de conscrucac ee ,; E

':6/5/58 ~"':ltllra .re utl.i..ida>1e t:'ubl!.ca l.õIlvvfll nec ease r âc a ccnst rvcac oe ccns erucão de G E

'..)/S8

_. 5/:8

'inA MARIA

::AMPOS EL1sEOS

SANTO AMARO

:.J\PA

SANTO A.'1ARO

ACLIMAçAO

CASA VERDE

SELA. VISTA

8ELA VISTA

:? ::v>.NGA

st

?ARt

3.'lNTO AI".ARO

OSASCO

'fILA t.AT!

'~ASA VERDE

SANTO .'IM.'lRO

SA.'1TO AI".ARO

?IRITUSA.

';UAlA.'1AZES

",EGUESIA :JO Ó

.;Ai3AQi;ARA

:"'~USANNE PA.UL.

;",23

AP8

APB

APB

APB

APB

A?B

APB

AP8

APB

AP8

APB

APB

APB

.;P5

APB

APB

APB

.;2B

.;P8

APB

.;PB

.;2B

APB

.;PB

';PB

APB

APB

."'25

A2B

.:'.rB

,:'_?8

.:'.?~



:'S98
':904

39!1

3912
3943
3944
3348
3962

3966
3977

3979

3987

3990
3991

3993

3997

3999

4004

4006

.~007

1810

~C:9

..... ..,.,

-;" o I:·8 :'~Ci.,sU 08 IJtili-.:l",ae PUOiiC4 lmov~l neceaeee io <!Iccnee rucêo as ccnee rucêc -ae V g

2/6/58 >,1." ce ut111"od. pUblica ímcve í nee••• ar10 , ccnat rucac <I. ,'003"U040 de G ,

)/6/58 :-~ciara de uti.!.1dade pUbUca l..J:Iovelneceeeer re 6. eeeee rueae de ccnee ruc ãc do G li

~j / 6/ 58 "'clu. ce utilid.de !'<Iblic. imGvel nec••• "io , eco •• ruçao de oon."u,'o de G E

::.5/6/58 :.ec14u ce uulidade publica 4retll3 nece:lsarias a cce ae de uroanlZ:oç40 do ":orreoo Sac4dura Gunde

:::.ó/ 6/ 58 Cv..:hra d~ ut.il.idad.e publica illlUveis neces.sarios 40 prolonqa.aent.o da. Av racuabu

'..3/8/58 OeCJ..JC4 de utilidade publica um 1.mOVel

:3/8/58 S3tabelece o ReqiJHnt.o da C::mi"slo d. Orqa.nizaçao e Planejamento

1.3/8/58 Declua de utiliclade púbLica area nacessaria • execucãc de melhorUlent.o publico

26/9/58 Requl4JMnta .• lAi 18050/55 que c:1i.sp6e sobre ruldoa urbanos e locali:açlo induatrial

:/9/58 Declara de utiUdade pnblic. lrea nec.suri ••. exeeuçlo de melboraaento pUblico

a / 9/ 58 ~clara do utilidade pUblic:. área necessAria á êX8CUçlode Hlhor&:Mnto publico

8/9/58 Dee14ra de utilidade-publica area necoss.rh a execuçlo de ee.i.horamento publico

:22/9/58 Declara de ut111do.d. pQl)l1c. area nacessaria a execuçlo de melhorament.o publico

::'/10/58 Do!tclande utilidade publ.i.ea area nec ••• arh à ex.cuçlo do •• lhoruaeoto public:o

.2/10/58 Dec:lau de utilidade pública eeee necessária á e~ecuç:lo d. melhoramento poDlico

:'/10/58 Cecl.ra de utilidade publica area nec.sueia " eaecueêe de •• lhor ••• nto p\1J)lico

16/10/ 5 ~clara de utilidade pUblica ar". necu.s.ri. '" execueac de •• 1horaIMnto puDlico

: 6/ 10/ 5 Declara de utilidade poblica 6re. necos.aria a .xec::uçIOde m.lhor ••••nec publico

16/10/5 Ooeclan d. utilid.d. po.blic. áre. nee •••• ri •• exec::uç.lode .elhoruento publico

: 6/10/ 5 Doeclaraae utilidade públic.a Alre. nec.ssaria .fi .Kec:UÇIO de zelhor.uaento j)flbUco

:6/10/5 !)velara de utilid4de publica. Alre. neceuaria..s execução d4 lIIe.i.houltento pub.acc

: 6;:' C/ 5 :M..::l.us d. u~iliJade pCb~ie.au~a nec:es.saria " "KOCUÇ!O de lIIeúlou.mento euet rcc

: ô/:: 0/5 ~d4ra de t;t:"lidad. publica ar ee neceaee r í a ! execução de :nei.horamento pubt í cc

,;Ao MIG~E~ 2. ,;?3

;P·.EAQUARA ;'.29

3Ao MIG;;EL P. .o,?B

:?!RANGJ\ !\PB

ôEL.=1.VIS':A APB

?ACAEMBU .o.PB

:SIRAPUERA APB

.o.PB

LIBERDADE APB

APB

SÉ APB

:?!RANGA APB

'I. PRUDENTE APB

3ANTA CECILIA APB

I?!RANGA APB

V. MARIANA APB

TATUAPÉ APB

SANTO A11ARO APB

!?IRANGA APB

PENHA APB

SANTO AVARO APB

.o.PB

:ASTELO

:.A?A

.:"28

AF3

.:',PS

A?S

A?B

Ane cn í c

:6/!O/5 er..dol!'.a de utilid"de pUblica eeee necesae r í a a execuç ac ~.u cor es ce .sl.tC~"mentoda Av. Brig. L.ü" 3:::"3.. V:S7A .'I?9

1~7



~J33

4039

<1056
4057
4061

4062

4066

4068

4069

';070

4073

4076

: ::39

.: ::. ':

~122

"UCCA

_':i:ü;S :~c.i.Ha de ul:ili.dade publica ~:-~a neceaear í e ~ execuc ae d.u ODr~:Ide ~.i,uga:nento ce A'". Aldntara ~':OO::A

:~.5.Ch4do

~':'.I lo015 :A!c';'.!u ce utllid..só", ?u!>licl. er ee neceeee r Le aoexecvc ac O~ Ite.inoramento ?uolico .iAL;;:)E

31/101 5 :Ãc~4ta. de utilidade puo1ic.3I area necuearia a execucêo de melhoumento caoí ree ~~OéX:A

5/11/58 Dec1AU de ut.ilidade ~liCA '!'cea necessaria. • exeeuçãc de lI.elilocam.ento pUolico :'ATUAPÊ

5/11/59 ::"c~u& de uci1idad. pUblica are. neee.uaria a exocuçio da5 obras de a.Larq&lHnto da A.v. Tiradentes .!..oU •••

L0/11/5 :.eclara de utilidade publica aree neee.natia à .xeeuçao de melhoramento publico V. :-"ARIANA

: 4/11/5 ~14r. ee u<iHd.d. pubHc••••• eec•••• ria •• xocuçao ce =.lhor ••••nee público AC:'IMAÇAo

: :/111 5 DecLa•• de utilidod. publica ar •• nee•••• r1o ••• eeueae d. m.lho•• eeeee público PAULISTA

:7/11/5 ""cio •• de u<l1idod. publico •••• nec••••• i. a 4.4CUç40 d•• ob••• à. o1•••• _n<o d•• ""<ooio ce

Barros

27/ll/5 :locl••• ce u<ilid.de publica ar ee nec•••• ria • 4 •• cuçlo d. molhoram.neo publico :.APA

2;7/11/5 [).selara eíe utilidade ?Ublica !lrea neeess'ri4 a execuçêo de mel.hora_ento ?UDl1CO

3
fREGUESIA 00 6

28/11/5 Edita. aprova UI Plantu Gener1cas de Valores - iAi 5f'0/57

..;/ 12/ 58 Gec14n de utilidade ~lie4 imOVel necessário' ccnec rucac de G. E.

::/1:/5 ~cl4U ce utiHdade puolic,," eree neceaee r í.e a ex•cucao ,j4:1 obru d. alargamento d. AV Henrique

3chausan

:REGUESIA 00 6

i . AMÉRICA

~ó! 1.:/ 5 :::~...:1.tr4ce 'lt.Li.:1ade pub.i.i.:a. a r ee n~';iI!'JJSar14 .t execucac ce OOrd,3 n. Av T'hümas w.scn

.:'.GÜA êt.:N!JA

;:'.:It.lna

~:..; :.15? :.wi,-?on.! j"'C!dr4Ç30 -re ut i':' ic ade ptiba.::a ":03 ar ••a ce t er r enc ::eç".:I.:IaC14 ! dJ<6CUç40 ce piano oe

'::/:'/59

1 < R

;>.P8

AP8
AP8
APB

Ai?8

A?S

.'lêS

A?B

APS

APB

.'IPS
APS

.~·.:3

:'.?9

F·.?3

.;23

.'\1'3

-'>'?3

.:"'?E

.:'.29



4:41

4154

4155

1156

4157

4158
4163

4173
4182
4206

~212
~213

4224

4231

1235

~246

~2S3

.~1 37 :!0/1/53 ~dv1.qora cec í.e e acac da u~llidalle pW:>liça

~~".;Il/59 D!.spOe eoor e oper ecêo supletiva • ~l ~$iiIS8 iEmpr6stimo CEF ;>ara core e, meihoram~mtos e eervf coa

:~çURuví

r-o ve Ior de CrS600rti)

[:,t!clar. de 'Jtllid4de !)UbJ.iCA er ee de veeeene neceee ae í e eo ?roion~;!m.,nt.o aa Rua gscocia ate, i-u'1ERICA
:tll1&

312/59 Dec14ra de utilidade pUblica 6re4 nacessaria • exeeceac de melhoumento -pUblico :NDIANÓPOLIS
sAo MIGUEL26/2159 Oo<:l•• a d. utilidade ptlbli« i",Ov.l nec•••• rio. ccnee eueac d. P.lnhntil

~6/2/ 59 Revi.çora decLacaçlO de ut.ilid4de püblica para OOU!l na f'raça 04" Bandeiras

2ó/2/S9 Declara de utilidade pUblica 4Ire. nece,uari •• exeçuçlo d. plano aprovado - :""i ~931J&ó

:2/3/59 Revlqora decla:raçlo de utilidade publica

·:rU\. MARIA

ÇAPEIA DO
SOCORRO
?INHEIROS
:?IRANGA
SANTO AMARO

..;I 3/59 Reviqora declaraçao d. utiliâade publica

:1/3/59 Revigora d.claraç&o d. ueilidad. publica

: 6/ 3/ 59 Reviqor. deelaraçlo d. ueU.1d.de publica

6/4/59 Reviqora parc:1alJaent.e plano d•• benura de avenida 'f!LA MATILCE
1.1/4/59 Declara de utilidaae pill:IUca ar •• neceu.ria a execuçao obru

:5/5/59 Declara de ut.ilidade publica araa d. terreno neee.uaria " ret.ificl1çAo de aiinh&lMnt.o da i.,trada 00 S.:"::TJ1.NA

':arandiru

~S/5/59 <>Oclarade utilidade pablica ar •• d. terreno nee•••• rh •••• cu,lo de plono aprovado _ :..oi I;JO/;I

1..5/5/59 Revi.~ora declaraç'o de utilidade publica

~~/5/59 Altero di._iç0.8 do o.cr eeo 41;1/59 ISu.spend. peqto. d. d•• proprlOçOo.i

~2/5/ 59 Declara de utilidade publica área de terreno necee •• ria oi retificaçlo do alinhueneo de trecho da SA.-":TANA

S.,tr. Sela Vista

3/6/59

~/6/59

D4claro de utilidade Dublic. 're •• de terr.no nec•••• ri •• a ••• cucêe d•. l>hno de melhora_.to. V!U\. MATILCE
0..010<0 ce utilidade !>"clica eree ce eer eenc nec••• «i ••••• cuçêc ct. plano ct. m.lhOram.nto - Lek :.:aERüADE
~~P/S8

~cl 6/59 J..c:ara .,. '>t._idad. oebU" ar •• de t er reno nec••• arlO • coneeruç ac d. 0.6.

:~/6/59 o..c14ra de ·'tilidad. oublica er•• ce cer rene nec••• aria • ccnee rvc ão de G.'. =APELA oo
3OCORRO

: 5/6/59 Àc14ra de utilidade publica !rIJa de terreno neceluaria oi eKftCuclo de p"'~no de ae.i.houlIl!tnto -:"1 .;. ?AULISTANO

nU/56

:6/7/59 DecLera \la ut.ilidade publica uea de terreno nece~uria a execuc êo de 014no de lIIe.l.houJII~nto _ Ler ::::R.AI?UERA

_:,,/7/59 D.,,<:lara de utilidade ~ublica e eee de terreno n.cessaru 4 execueae de ot enc de ee í ncraaene c _ :"~l ~'.~_qr

~:!7/59 R.vi.ora 0.<1<roç40 de uriHdad. oub11« cua oora. ne Av Adolfo Pbh.üo

:::/7/59 ~,:l.4r4 ,108 u:ilijJlde pUbli.:a e ree de terreno neces eer Ie 4 execucêc de pr anc de lII.elhor4f11ento Lei :3:RAPUERA

H94/SS

;72Z1SS

1 < Q

.'\PB

APB
.>.PB

Fd?B

ArB
AI?B

APB
APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB
APB
APB

APB

APB

A?B

A?B

APB

APB

A?9

,::'.?8

.':'.?3



4J23

4324

4325

DZ6

4327
4329
4332
\333

4334

4335

4336
4337
UH

~347
:348
4349

~356

iJS?

,358
·:353

~3 63

·;:·6i

j ;;;;;0

:'6/8/ 59 ~.;.i.4ra de utilidade publica oUea de terreno necessaria ~ &1':~CUÇao de p.Lenc de melhor4JIento -:"'i ':'A7VAPE

":589/37

~6/8/S9 :'o!Cl4C4 de utilid4de ?tibli<:4 es-ee 00 ter rene neceeaar Ie 4 execucec ee !lLano de me.Lhor.!.cento _ LeI ;:.~~:H.A

:.6/ 8/ 5 9 De<:14ra de utilidade publica 'rea d. terreno nec_nada '" execuçêc de plano de me.i.hor4Jllento _ Le í I ?!RANGA

~500/58

2'ci/8/59 Deelara de utilidade ?UbliC4 are. d. terreno nec.3d.ria 4 execuç:lo de ~14no de melhorament.o _ Lei aRÁS

~152154

26/8/59 Declara d. utilidade póblica UM d. terreno necessAria 6 execueêo d. plano d. lI.elhor ••• nee _ L81 LIBERDADE

4601/54

2õ/B/59 Oeclau d. utilidade !=Nbllcaaru de terreno nec.58.ri •.•.•• ecuçlo de plano d. _lhoraaanto _ Ato LIBERDADE

;.566/39

.2ó/8/59 ReviQora declaraç40 de utilidade publica - Lei 3S89/31

.:6/ 8/ 59 DeeLare de utilidade pObUca área de terreno necesUril. , execuçlo de plano de mel.horaa.nto

'::6/8/59 Declara de utilidade pUblica área ce t.rr.no nee •••• ri. , execuçlo d. plano de lD.elhoraaento

:'6/8/59 ~clara da utilidade pública are. de terreno n.c.ssária ã execucêc de plano de lI1elhoramento iA i. SANTANA

194"56

:ô/8/59 ~.;:lara de ucilidade publica 4re. d. tecreno neces."r1a , execuçao de plano d•• melhora •• nto _ toei PARI

5340/57

26/8/59 o.clara de utilidade pUblica ár.a d. tecreno nec • .ssar1a , .xec:uçao de plano de 1I.lhor •.•• nto _

!.oeIiIlZ3/'1

26/8/59 D&c14n. de ut.ilidad. pUblica ároa de t.erreno nece.uarh , exeeuçlo d. plano de melhora.aent.o

Ze/a/59 Declara de utilid.d. pUblica 'ro. d. Urrono eee •••• ri •• exocuçlo d. prenc do m.lhou",.n<o

?ERDIZES

SAÚDE

J. AMÉRICA

Wl.PA.J!./9/59 Oedara de ut.ilidade publica aro" de terreno nece!lsaria a execuçao de plano de :a.lhouIftent.o _ LeL

:.:.../9/59 :Jec.l4U de ut':"lido1de pubH..:• aree de terreno necesear i e " execucéc de puno ce m.lhorall\ento f'.~::U

..:./ ')/59 ~clar4 de utilidade oUblica área de terreno neceeae r Le a ccnserucêc de WfI Estadio !)ist:-lta.J.. r"SNHA

~/ 9/ 59 GoJclan de utilidade puolica 4rea d. terreno necesuria a execucêc ce plano d•• e lbor aaeneo :::.r...RAA FU!'iDA

_! 9/59 :-eclua de util!dad. ptl.blica área 081 terreno n!lceUária á exeeuçêo de plano de melhorament.o _ Vei :.?IRANGA

';;111;5

?/9/59 :.eclua de utilidade ~blica ~rea de terreno nec;eu.ria a esecuçac ee !)lano de melhoramento :;P'IJ'4TANA

?/?/ 59 ~..:lau de ut.ilid.ade oublica 4r6a de t er r eno necee eeeI•• execccêc de plano de lDelnoramento '::AÚDE

!/9/59 J03..::lacad" utilidade pUblica aeu de t er reno nece:uaria '" exeeueae de plano de melhoramento ='E!\HA

?' 9/59 ~daC4 de ucilidade publica er ee ce terreno nec8S3uia ~ execuc ac da Av l1.nqinü Diraiu '::'0 '!'ieta LAPA

~:/9/59 OecLera de ut.L.idade publica a:ea de terreno oeeeeee ese 4 execuçêc de ~ünoo1e ae.ihorament.o .3EIA V::::S'I'A

~:I ?/59 Ã..::lau.j" \lt':':id.1de pUb.!.ica ê r ee de re r ceno necees ar Le '" execuc ac de p':'ano de me Ibcr aeent.c :REGUE:SIA 00 Ó

~':: ?/.:? ::'.'.:';'au de ut':"l.!..d4ce publi..::a s r ea de t er renc neceaee c í e 'l ",X6ÇUÇJ..,) Il& p';'ano de me..•.nor aéent o _ :.~i ::.1\S.=\ '../SRJE

_'~/?t 5? ;)~,,:üra do 11t.;:.~i:ade puc':':"C.1

'::.'\..'i':'O .l\;~_n~~o

\":.;'·<d~C:

:.-:~ 3/56

- ~/ ~/':::' Lec•.e r a de 'Jt.i,: .•.dade Duo.ii-:a eree ce t er reno necee se r í e , execuc ac C~ ct anc ce me.i:10r4;uent.o

1An

;'.?8

A?B

APB

APB

APB
APB
APB
}\PB

APB

APB

APB
.'\PB
AP8

.<:',29

.;?B

.;r:S

APB

.'\1'8

APB
.'\1'8

A?E

A?B

.>'1'9

,!'l.PB

".PB

.J..?9

;>.:9

_':,=3



~ 411

4413

4414

4429

4433

4435

4436

- 5i 1 0/ 5 ?~vioora cec Ie eecêc de utilid.s.de Duo.iica de imov8l!J

,5/10/5 '.viaorl d.ei.roçlo de utilid.d. POblica d. imov.i>

LSI: 0/5 'oviaoro doc14roClo ee uúiid.d. oublic. ee """".io

l5/10/5 i)ecllu de utilidade ~lic:" área d. terreno n8c.8ur14 di abenura a. via publica

: 5/10/ 5 Declara ce utilid.d. oublic •• re. a. terreno eec••••• i. a execuçao ee eLanc d. m.lhor ••••nto _ Lei

4le2l~2

30/10/5 ~clara de ut.ilidade Pública eree de terreno neeesu.ria di execucêc de ooru na Rua i'iatininqa

30/10/5 Declar. d. utilidade oublic. d. imov.i •• benl.itoria. nec•••• rio. , 4mDli.çlo a. Gin•• io

}ü/1.0/5 :Melara de utilidade pUbl1e.• are" de terreno n.cessaria 4 .~ec\lç:ao de plano de .:aelhoruento

30/10/5 Declara de utilidade ~.bliC4 4C •• d. terreno necessau.' .•. execuçêc ce plano de melhoc41Ilento

JC/ 10/ 5 DKlara de utilidade publica 4re. de terreno n.cessaria • exeeuçlo d. plano de melhoramento _ i..oei

52.31/51

30/10/5 Declua de utilidade ~lie. ar.a de terreno necesnru. a i.mplanuçao de: puque Infantil

j' ...'/10/5 ?eviqora eec Ler acêo de ucLt ídede ~Ublica de imÓVeu

30i10/5 :.,cl". de uulid.d. oublio. H •• ce t.e r reno nee••• orlO • execucãc ce cLenc ee ""00"••"0

' :

~,~8
~ 4 50

.~/!.!./59 :'-e-:lare ee 'Jtilidsde public.! elr.,a ce terreno neceaae r í a a execucêc de pf anc de meJ...nor.smenco

:'03/58

1 li 1

·:."3

,:',?3

~:: :;:ANÓ?OL':: 5

3ANTA :::F:G~~!A i\?3

,;c~:::~~çAo .;P8

ACr..II'.AÇAO A?9

SA(;:::E .'.P8

9RÁ.S A?9

3A'iTO AMARO .;?8

AC~!M1\ÇÁO AP9

aARRA fU~DA ,'.P9

:PIRANGA AP8

>. t'~ENA i\.P8

~ATUAPE: .'1?8

',t\?A ,;?3

3A(;JE: ,:"'?3

?::::;;A ,:'.?3

r.29

,':'.:3

:~:;SO:.ACÀO

,:.,:-:":~~;ÇAO

,:',?9



4524

4526

~527

4536

4572

4581

4582
4583

.; 615

~6S2

·,5·8:

.::/12/5 :'!Idau de uti1idad$ publica eree de t er r eno necee ee r í a eo ?co!.:mQ'&.IIen~o oJa A.vr í r aeene ee ~

~·2.' :'~f~ i:-eclacs ce utl. .•.idad. cublic4 aree de terreno nece"-,sria 1. execuçac ca or aç a norte 1" pente da ":;4~4 CA:3A VERDE

4522 ::'3/12/5 Jec14n de ut.ilidade publica área de terreno

4523 ::'3/12/5 Declara de ut.ilidade publica 4re4 de terreno nec:e".saria 40 proJeto de .sUMament.o d.a rua .inacio

.:".?B

':,2B

~~RQUEIRA CÉSAR APB

::.3/12/5 Ãelua de utilidade oublica are. de terreno nec.sseria ao plano de darqament.o da Av ceeeeã ee do SANTANA

:. /1ADALENA APB

23/12/5 o.ci ••• d. u<iiid.d. """lic. lre. d. eeeeeec nee•••• d •• 0 olono d••• lho' ••••neee aercvaee

'::3/12/5 ~lara ee ut.U1dade publica área de terreno nec_sllaria ao plano de •• 1horUMIntos aprovado

2~/ 12/5 ~"n.fonoa ••••inda.uial nucIec consid ••• do , •• id.nciai pelo Ooc<oto3962/,8

30/12/5 :ll:spOe eeer ••. ex.cuç!o da Lei 566'7/59

.:;: / li 60 DecI•• o ee utiiid.d. !",,>lica faixa d. eeeeene nec••• aria .0 Diano d. <otiticoçao d. aiinh ••••eee

9/2/60 i)echu d. utilidade publica 'cea de terreno neceas.ri. 110 plano d. u.i.hora •• nt.os aprovado _ 1.6i

~aaS/S6

'3/2/60 :~lan a08 ut.ilidade pUblica ar.a de terreno n.c.a •• rta 40 plano de atelnorutentos aprovado

~/2I60

3-1::/60

Declara de ut.ilidade publica areo de terreno n&ceuacia 40 plano de melhoullent.o!l "provado

::~clAra de ut.llidade publica are" ce terreno necessaria ao pãano de m.elhoramentos epr ovecc _ Lei,

;2~9/57

~.; /3/ 61') ~"",:~ara de :J~l1id4d. pub:ica aru de r er r enc nece!ls4Irh ''0 plano ce :nelhoramo!nt.o5 pcc i tcos _ Lei

.;!f41156

0/4/60

,REG'JESIA 00 Ó

SANTO AMARO

~ANTO AMARO

'o'. MARIANA

SÉ
:NDIANÓPOLIS

:i:?IRANGA.

?AtJLIST.!\

:-"c la u. de u':ilidade D\1bli=a area de t er eenc nece:S3laria eo oi"-no ce ee Ibor aaeneos epr cveoc I 1952 3.::I..8ce:
.;;.'4/ó0 ?oivi'1ou o••eLerecac de Jt:...!.idad~ cun l ice ~?.ÁS

':':'/4/60 ~clara de ut.ilida.d~ p~l,:,:::l; ar ee ee t.er eenc neces ee r í e a "bertuC.,\..le "lenida ene re o F.io ri..,t~., "..A?A

1 <1?

:·~::SOLAçAO

AFB

,~PB

APB

AP8

APB

APB

AP8

APB

AP8

."PB

.:4..23

A?9

AP8

AF9

."PB

A?9

."PB

A?B

A?B

."?9

.!)..?B

.>.?3



~756

4758
4759
n60

<l761

4762

4765

4166

067

.J768

4769

071

n72

4779

4788

~7a9

~792
4793

.; -; 9 9

~799
;301
~S02

~,,04

~g06

':307

~8C8
,; 3C 9

,'.' _ .•• "": ~,.," t." • I'" ~ " • '. -~::...•

~7J9
'i. :':AH rANA

191'H56

~:,/ 6/60 ~due de utilidade public.s ares de eer eenc neceeae r í e .& execucêc de proje!.o de dinhamento ec .',;"'TO A!1ARO

~~/6/60 ".•cloro de ucilid.do oubhc. " •• de ver eene necease r ia '0 c í enc ao m.ihor ••••nto •• cccvecc _ LeI '1 •. "1A.DALEUA

..j742
- 5/6/60 Declara de utilida.de publica area de terreno neceesaria ao plano de Itelhoramentos :SIRAPUERA

SANTANA
044 .:0/6/ 60 Declara de utllid.sde pllblica eree de t ••r reno H8Ceij.tirh ao piano de ftleihoraraentoa

30/6/60 Declara de utilidade publica. área de terreno necessaria .ti execucãc de prc-[ee o de urbanizaçlo do SÉ

~/7 /60

:/7 /60

:/7/60

Pátio do ccree íe

Reviqoca declaraçao de utilidade pUb.lica CANINDÉ

D&clau de ut.ilidade pUblica 'rea de terreno neca.saria ao pleno de malhoralMntos 3ARRA E1JNDA.

Dechra de utilidade publica area de terreno necessaria i eaecueêc de projeto de abertura de praça CASA VERDE

:/7 /60 iteviqora dechraçao de utilidade publica .";. PAULISTA

1/7/ 60

6/7 /60

Emit.. t.1t.ulos da divida pública no valor de ces 1.500.000.000,00

oeereee de utilidade pUblica area de terreno nece •• Arla à .II:ecuÇlo de projeto de ao.rtura de uma CF..'HNDÉ

praça

6/7 / 60 ~chn de utilidade pública area de terreno nece.!I'rh a exeeuçAo de pr o-ieeo de abectura Ja Av 23 ':"''::EERDADE

de "..io

6/7/60 ~chta de utilidade publica e ree de terreno necea!l6rh a &xecuçao de meli':lotament.o! publico!l

6/7/60 Declara-de u't.iiidad.e publica area de terreno necessaria a execuçlo de m.elnoraaen't.o:r ". AMÉRICA

eRAs

r;)NSOLAçAo

6/7 / 60

'17/60
v..clare de ut.ilidade pUblica u•• d.e t.erreno nacessaria a exeeuç60 de plano de •• .l.hn.mentoa

Deciara de ut.l11dade publica area de t.ecreno naCtUu,.ria a execuç'o de alarq",..nto da Rua Amaral

Gurqel

1/7/60 Declara de utilidade !'Oblica área de terreno neces!laria • execuçlo de ah:rq-aaento de vias ?ERDIZES

1.4/7/60 Reviq-ora declaraçlo d. utlid.ade publica d. l'HZ 3.~TA IFIGt:NIA

:"/7/60 Declara de utilidade púbUca area de !.ecreno necesaaria á execuc êo de melhocs.mento! _ Le í a 5418/5'7 L:SERDADE

: 3/7/60 ::)eo:l&rece utllidade ?U0ll.ce area'de terreno '. ~"IANA

:?i1 Ii5C ""dar. de "ti!id.d. publiCA H" 00 cerr enc nec••• o<u o ••• cuç êc do prolono.m.nto do Abertura.s :?IRANGA

.:"'v"qua funda

:3/7/60 '\utori:a operações da finenciaaent.o scetee rvc (~i~nZ/60) no valor de cr s 885.000.0CO.00

~?i 7/60 -'bre eeee í ee e~'traoroinacio no valor ce Cr$ ,00.000.000.00, ?4C& ecnat ruc ae e ,mpHaç40 de

;elll.ter ice

- '~:I -; /60 ::::-eclara •.:e ut.:.lid4de publica i.mOvei! neceeee r Ica ao pr cj et c de fixaçao de .11inh4lllento da it

"Ii.!!lcondede Punuba

':~~/1/60 Àc~ara de '..ItL.idade !,uo.LiC.ll.u:oveis eeceese r Ice '0 alarC?,Jlllento da K'Ja da <:-,:m!lolaç4o li94'71 ':O~;:':;OLACAO

":")/'/150 aevt ccr e cec í.eracao 011 utilidade publi.:a de l.mcvAi.!II neceaee r Los .! ree t f í.ceç ao do R10 r!4:& 'Ó, ,;'\lASTACIO

::ô/7/6ü ~clau de utilid.s4e oublics l::1ovl!liseecee se r í.oe ! ccnet.rue ae de G. fi. :-:"'C:JRuví

::.6/7.1 60 J.!daU.::Ia ut!':'idade publica ioOvei" neceaee r rca " ccosr rvc ac de ..;1r.3.,-1" : :-.:l..Q1JER.~

- 61 '1161) Declara ce ut.ilid4de put:,j,ica. im.Oveis neceeaé et ce a execucac de plano de m.,lnoramento!l ecr ovecce _ .Ó, >'.A.RIAI."lA

":-5/7/1)(: ~c1ara de utilidade puolic4 í eove í s necease r Ice !I ccnet ruc ão de qina!li.:)

:.=..rUA.pÉ

~ oSl 71 üt) ::ecl.lca ce 'Jti.:.i·ja<Je pucLi ca ~~OVei!! necee ee r Ioe , exeeue ae '''11 pLa no ce eec Iceqaeent c da :<.IJ,s

::'6/7/60 ~clara Coe '..IUlid",de pUblica i:::loveis eeceeee e ree '" execucãc d., plano de !lI~lhorsll.ent.os _ ~~il91~/5ó S:::....A.V:S7A

1 A <

.. .'.~.':( •..•••.•.•• ,."'w-, .-.

."'?8

A?B

..;?B

APB
.'\.PB
APB

A1'B

,'\.1'B

APB

.".PB
APB
APB

APB

APS

A1'B

},PB

A1'B

APB
!-.PB

AP9

.;P9

.;PB

.,\1'B

A1'S

A1'B
.':'.?B

.;'PS

';1'B

!\PB

.:"PB

..l..?9

,"'?9

.':'.?9



4843
4847

4848
4849

4851

4853

4875
4877
4890

4891

4893

4694

4895

~a99

~aJO

~./8/60

:-.'3/60

.~/~/60
Ã.:::iara d. ut.iliàade publica LlIovei" neceaae r rca ao DrO)6tO ce eLerqaaenr.o 041 ~.str.td4 ,.,,'":t.u

:.•.••c.l.ua de u'tilid4d. oUblic.J. illIovei!J nec:e"8anos 4 execucêc do phno de or c.lcnceeencc 04 Rua De

?:~que.r

:~cl.lJra de utilidade !=Iúblic.s imoveis neces3ario.s 4 execueêc de plano de me.inot4m.ento!!l ne Av)/8/60

~.nriqu.Schauzun

~6/ 8/60 Declara d. utilidade pUblica imoveis neeeeeee roe a execucêc de plano de JIIelhorUlentos • t..r.i

;220/51

Z5/8160 Declare de utilidade ~lie4 iaoveis neceJ!ls6rio!l ao pro)eto de canalizaç40 do Córrego d." Squu:

:ó/8/60 Deelua de utilidade publico imov.i. nec •••• rioo ••• ocuçio do proj.to o. trevo do zona norte da

ponte da Casa Verde

: é/B/60 Declara de utilidade pQblica imov.i. nee •••• rios ao pl.no d. duq_nto do R M.lo P.ixoto

:6/8/60 Declara de utilidade DUblica ill6veh neces"arios • con.nruçao de parque infantil

:::9/9/60 ~chra de ut.ilidade publica imóveis nece8sari~ 4 8xe<:uçlo d. parte do plano de uma avenida

Parque D. Pedro I I

31/8/60 Oec!ara de u~111dade pQbllca lmOVeis nece3U,rl08 •• exeeucêo do projeto de urbaninçlo da Ch6cara

do C..t.lo

:ó/9/60

:9/9/60

:110/60

:~/10/6

O

DKhra de ut.il1c1ac1e pObl1col Uaoveia necess6rioa a. conec ruçac de Grupo S3COlaC

De<:hra de utilidade otililica i.JDOvei. oec.nario ••. eX6CUçaodo plano de aberturll da Av ,\que. Funda

Roitvigora declaraçlo de utilidade pUbUca

~cl.r4 c1e utilidade pUblica i.JIIOvei!l necess'r1os « execuçêc do projeto d. a1ugaJlento da Av 9 d.

Julho - Lei ~~93/59

:: / 10/ 6 Declara. de utilidade ~Ublica imóveis necess.rios , ."ecuç:lo das obras cOCDDlementaru 00 viaduto da :..A?A

: 1/ 10/6 Declare de uti.!1dade pública ilAOv.is neceasarloa 6 e"ecuçao do projeto ~e prolongaaento da Rua

Amador BUeno

.:"'·::"::1AcAo

:~SASCO

'I, ~':JI.RIANA

?~NHA.

SA0DE
'::ASA VERDE

J. PAULISTA
aRAs

fREGUESIA 00 6

SAÚDE

SELA. VISTA

" ?RUDENTE

: :/10/6 Decla•• d. utilidade pliblica imov.io nee •••• rio ••••• eueêc d. piano ce melhoramento _ Lei, ;;7"5. "Ei.2:;ZINHO

~::I!.O/6 ~cl4ta ce uti.iid-,de ecei íce imovei5 neCe!lS4rlO,s '" execucãc -dep.l..snoce me.inulIent.03 _ iAi 5.93/58 " __ i. :--'•.;;.H.i.A

~~ /1 C16 Ol:!C14ca de ut.ilidade ~Ublica imovei.s neeeeee e ree \\ exeeucac de aiUCJ4mento da li Wa~hington Lu1.,

;:l. t tot , Aacend í no P.e ie

~:;,/lC/6 ~cl.ra de ut;ilid.sde P'Joli·.;a l...::,;:.vei, neceeee r rca a execucac .jo& e cer cur e ce s even í ae e o:ie c eneernc

1..;. ::ampo ce H.trt.

_.:.! :(:/6 :-!·:':.!c.! oe '..:t.l~icadl!l pull':"i-:.~í acve í e neceas ar Ios a execucãc d.e oeo+ee c 0& vrberu eec ao 005[4 ••."

"":.,,sso a 'lia Anhanquera

: -;I: 0/6 Coeclaca ae ut..:...i'='àade!=,ub.lica imovei., neceeee e ree " execuc ac ce c Leno a~ !ne.i.norallent;os

1.Loi

.;:. ~-:-••. i;',~.-~~ ":'-,". <. •••. ,~" : I' ~ .' ' . ~. ', •• .;•• :'1 ; .•• :-. ;,' ·~c . " • ; 'r...... <I! " •• ,; -'.' ~ , -, '. f •.••.. '; .' ','

A?B

.;?9

,"PB

';PB

APB

APB

,l\.PB

APB

,"PB

APB

APB

APB

APB
,';PB

APB

APB

APB

'::'.?B

.:"?3

.:'.?B



4942

~944

.: 94 6

4948

~ 94 9

4951

.956

~968

. ..,-.::

; -.~::

;~::O

.., .•..\-. 'V:,., ,. tO. .:': ••.••• '=':, " '."',':(

.; J27

~9Jü ~1./10/6 ~cl"ra de utilidade publica im6veis neceeee r Ioa a execucãc do projeto de .•.oertuc4 da Av Aqua AGUA FUNDA

~935 :'4/10/6 ':>eclau de utilidade publica imovei.s nec.8s.rios ao projeto do "lar/amento aa R.uaAl:.ll.sio de

Azevedo

:: 9/ 1 0/ 6 :>ec.iarfl de utilida.de publica iJaoveh nec.s.llrioa • exeeuçao do projeto de urbrinizaçlo da I:onll

::orte do Viaduto da wp.a

j.!../lO/6 Declare de utilidade ~lic. imoveis neeeaeeeace • execuçlo de Dlsno de melhon. •• ntoa _ L.oei

J 1./1 0/6 ~lara. de utilidade publica iltov.ia nee••.Sários , execuç40 do pro;eto de aelhoramento _ ~i

o :667/~9

j~/10/6 ~c.len de utilid.t.d. pública Uaoveh necessarios 4 execuçãc de plano de aaelhocamentos _ l.-ei

o :'667/59

3/11/60 Declare de utilidade publica imoveis nece.ssicioa ao projeto de lbectuu de rUI para cenaHucao do '...A'2A

.3."J'iTANA

:.APA

V. ?RUDENTE

:.APA

LAPA

cc..r cttqo -'que Preta

}í11/60 D.dar4 ee utilidade pUblica imoveia nacessarios ao crej eec de .bectuu de rua para canaHzaçJo do r....APA

'-;órreqo Aque Pc_e.

J/11/60 OfIciau Q'!I utilidade publica imoveia n_Cenàeios ao projoto d•• be['tuca de rUI para caned.iuçao do i...A.PA

C6rceqo Aqu.• Pcata

.~111/60 DedUA do utilidade !'Ublica i.movoi.s noceu.rios a execuçao do !,roje'to. do abertuu da Av Alc!ntaC4 MOÓCA

:-;:: /60 :~chra de utilidade O\lbliCIJi Iecvea e neceeee r ros 4 ecne erueae de ?i:--:f\le ~n!anti.i.

5493/59

1 AS::;

.••.•••. -'!'!' ••••_ •. 4:_,,, ,_ •. '," ",' ." .

il.?B

.'\P9

AP9

';P8

MB

APB

APB

A?B

,o.P8

Ar-B

.::'.?3

.=-•.• ?9

.~.?9

.:":::3

P".?2

.:'.?E



., .1:;' ~ ., :"2/6('

4,,96 _,1/12/6

::'()2 :<5/1216

S003 _6/1216

~C07 :ó/~2/6

S017 ~ó/12/6

3018 ~6/1216

5022 :':6/12/6

','

5024 ~'1l2/6

o
S026 2'/12/6

50:::9 ~9/12/6

C

C~c.lara de 'Jtilic.1de oU!:>lica Iracve í e neceeee r roa " ",x"CUC.\ode orojeto de urbanizaC40 do cor r ecc

~d .4.q'uaPreta

:.ec':'.5.ra de 'Jtl..l.idade ?ubllca ;.;:.oveis necessarios li execvçac de viela san1t.4ris

~c14u ce utilic.5.de oublica imoveh neceeee e í ee 4 'I1IX$CUÇ40 de 01400 de raelhoramento3

Jeci4ra de ut.ilidade ~lica i;D:oveis necessarios 4 execueac de ?ro~eto de alargamento da Rua da

'::.Jn.sohç.to

Declara de ut.ilidade publica imovei.s n<tCe~nlacios •. exeeueêc de projet.o de eanaUuçlo do Córreqo
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