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JUSTIFICATIVA

O Jardim da Conquista, situado no Bairro e Subprefeitura de são Mateus, é uma
área de intensa ocupação humana.
Por outro lado, a área objeto deste projeto de lei é uma das poucas ainda
preservadas no Bairro, onde existem árvores, arbustos e espécimes floríferas
nativas da mata atlântica, bem como aves diversas.
O local também abriga duas nascentes de água e o Córrego Mombaça, o que
toma extremamente recomendável a intervenção e proteção do poder público

• sobre a área, uma das poucas que restam com essas características na região.
Apesar da existência de recursos naturais ainda preservados na área, a mesma
encontra-se praticamente abandonada e em processo de rápida degradação
ambiental, com constantes desmatamentos e também está sendo utilizada para
descarte ilegal de entulho de restos de material de construção civil e de lixo
doméstico, o que agrava a situação da região, visto que nas proximidades já
existe o chamado Aterro Sanitário São João, com área de 820 mil metros
quadrados e 150 metros de altura, estando com sua capacidade de receber lixo
já esgotada e também está em processo de licenciamento nas proximidades o
novo Aterro Sanitário da Capital no chamado Sítio Floresta, com área de mais
de 1 milhão de metros quadrados, com previsão de início de suas operações para
este ano de 2009.
A capital paulistana produz atualmente cerca de 15 mil toneladas de lixo por dia,
que são depositadas nos Aterros Sanitários.

• Desta maneira, visto que a área do novo parque está dentro da região que sofre
os impactos ambientais do gigantesco Aterro Sanitário São João, com
atividades praticamente já encerradas e que passará a produzir energia através
da captação dos gases oriundos da decomposição do material orgânico
depositado no local, originando os chamados recursos do "crédito de carbono", a
implantação do Parque Natural do Jardim da Conquista poderá se beneficiar dos
recursos financeiros obtidos pelo Município nos leilões do chamado "crédito de
carbono", constituindo-se numa justa aplicação das chamadas "remediações
ambientais" em benefício da população do entorno dos Aterros Sanitários.
Também deve ser ressaltado que, devido às características da área e suas
adjacências, após a implantação do parque e os competentes estudos da
Secretaria do Verde e Meio Ambiente, o local poderá ser liberado para visitação
pública monitorada, constituindo-se num espaço para lazer e relaxamento da
população local, que praticamente não possui nenhum espaço com essas
características nas proximidades, podendo também ser usufruído pelos demais
cidadãos da capital.
Além dos motivos acima expostos, a preservação e conservação dessa área, bem
como da flora, fauna e recursos hídricos existentes, é uma reivindicação e anseio
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dos moradores do Jardim da Conquista, do Bairro de São Mateus, que hoje
conserva muito pouco de sua cobertura vegetal, recursos hídricos e fauna
natural.
Estes são os motivos que me levaram a elaborar o presente projeto de lei, que
submeto à análise e aprovação dos demais Nobres Vereadores, tendo a certeza
que com sua aprovação, estaremos colaborando para preservação do meio
ambiente da nossa cidade, preservando o que resta de nossa flora e fauna
naturais e proporcionando um espaço com meio ambiente saudável, com
aplicação na região de compensação ambiental com recursos do chamado
"crédito carbono", que contribuirá muito para a qualidade da vida da população

411	 do entorno do novo Parque e região.

Sala das Comissões em,

Às Comissões competentes.
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