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JUSTIFICATIVA - PDL 0093/2019 
O presente requerimento pretende colher a opinião da população da cidade de São 

Paulo acerca do destino do Elevado Presidente João Goulart - Minhocão. Para tanto, questiona 
os cidadãos acerca das alternativas colocadas pelo Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050, de 
31 de julho de 2014), quais sejam: (i) transformação total em parque, (ii) transformação parcial 
em parque ou (iii) desmonte. 

O plebiscito mostra-se como o meio mais democrático para proceder à discussão e 
aprovação de obra de valor elevado e com significativo impacto ambiental, cujo destino é de 
relevante interesse do Município, cumprindo assim o previsto nos artigos 5º, § 1 º, III e artigo 
10, todos da Lei Orgânica do Município. 

As ações recentes da Prefeitura, impondo a transformação do espaço no "Parque 
Minhocão", não se mostraram transparentes e muito menos viáveis - sendo esses, inclusive, 
parte dos argumentos que sustentaram a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo de suspender a eficácia da lei que cria o Parque Municipal do Minhocão e prevê a 
desativação gradativa do Elevado Presidente João Goulart. 

Não foram apresentados estudos da viabilidade técnica, financeira ou orçamentária, 
nem mesmo esclarecimentos acerca da manutenção do equipamento público após sua 
entrega. Os primeiros dados apresentados pela Prefeitura, além de serem insuficientes, 
surgiram apenas na realização do "PIU Minhocão", colocado para consulta pública após a 
decisão pelo parque já ter sido tomada, sem a opção de manifestação popular por opção que 
seja contrária à implementação do parque. 

Assim, o plebiscito aqui proposto buscará colher o apoio dos Munícipes de São Paulo 
para que a decisão pelo destino do Elevado Presidente João Goulart - Minhocão seja feita da 
maneira mais transparente e democrática possível. 
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