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REQUERIMENTO ABERTURA DE COMISSÃO DE ESTUDOS PARA CRIAÇÃO DE
UM PLANO DE CIDADE INTELIGENTE (SMART CITY) PARA CIDADE DE SÃO PAULO

CONSIDERANDO, que até 2050 de acordo com as estimativas da ONU (Organização das
Nações Unidas ) 90% da população irá se concentrar em grandes centros urbanos.
CONSIDERANDO, esse crescimento populacional na cidade de São Paulo, se torna
imperativo um planejamento mais criterioso, uma distribuição equilibrada de recursos e
equipamentos, criando um ambiente de conectividade para gerar desenvolvimento igualitário
e sustentabilidade pelo território da cidade, minimizando os custos econômicos para a
população e melhorando a qualidade e vida.
CONSIDERANDO, os avanços de estudos no âmbito das cidades inteligentes ao redor do
mundo, criando um ambiente com mais conectividade e consequentemente mais
democratico.
CONSIDERANDO, a necessidade de estar disposto na Revisão do Plano Diretor Estratégico
do Município de São Paulo de 2021, um capítulo que disponha sobre Cidades Inteligentes
(Smart Citys).
CONSIDERANDO, a necessidade de criação de big data para facilidade de leitura de índices
urbanos para orientar no planejamento e tomada de decisões para soluções de problemas
na cidade de São Paulo.
CONSIDERANDO, a necessidade da cidade de São Paulo obter diretrizes de um plano para
implementação de Smart City eficiente, com a participação da população e, com diagnósticos
de todos os problemas da cidade para que seja analisada e apresentada as melhores
soluções inovadoras , tecnológicas e sustentáveis que melhor atendam os anseios da
população.
CONSIDERANDO, que a pandemia mostrou a importância de se estar conectado, e que
infelizmente apesar do Brasil ser um país continental a conectividade ainda não está
disponível para todos.
REQUEIRO, que seja instalado, na forma do artigo 99 do Regimento Interno, uma comissão
de estudo, com o objetivo de estabelecer diretrizes para implementação de um plano de
Cidade Inteligente, que contemple a Cidade de São Paulo.
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Constituição de comissão de estudo com
objetivo de criar um Plano de Cidade
Inteligente(smart City) para a Cidade de
São Paulo.
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JUSTIFICATIVA

Apesar da Cidade de São Paulo hoje ser a mais "premiada" do Brasil no quesito cidades
inteligentes, ainda não possui um plano de diretrizes com instrumentos que possam ordenar
a implementação de melhores soluções inovadoras que beneficiem o desenvolvimento
urbano sustentável da cidade de São Paulo.
Com isso, a criação de uma comissão de estudo para que possamos diagnosticar os
problemas da cidade e com isso obter soluções inovadoras para uma cidade melhor
conectada e consequentemente com melhor qualidade de vida, obtendo diretrizes para
implementação de um plano de cidade inteligente para a cidade de São Paulo.
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Já faz alguns anos que o tema Smart City (cidades inteligentes), vem sendo discutido
ao redor do mundo, cada vez com maior frequência, no início a ideia de smart city estava
diretamente conectada a implementação de tecnologias como meio de solução de problemas,
hoje ja se ve uma mudança de pensamento com relação a isso, claro que a solução pode se
dar através de tecnologia, mas nem sempre a tecnologia é a melhor solução, por isso a
necessidade da criação de um plano de atuação de smart city em São Paulo.
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