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JUSTIFICATIVA - PL 0336/2019 
O presente projeto de lei tem por objetivo revogar a Lei nº 16.833 de 07 de fevereiro de 

2018 que cria o Parque Municipal do Minhocão e prevê a desativação gradativa do Elevado 
João Goulart. 

É incontestável a importância de áreas verdes e espaços públicos para o lazer da 
população em nossa cidade. Contudo, políticas de transformação urbana e um plano viário de 
mobilidade devem ser pensados com responsabilidade e tendo como preocupação central a 
segurança dos munícipes. 

Lamentavelmente não a Administração atual não está conseguindo atender as 
necessidades dos 107 parques municipais existentes em nossa cidade tanto os urbanos, 
lineares e naturais, a criação de um novo não irá minimizar os problemas hoje existentes, não 
devemos vender uma ideia ilusória para a população. 

Vale ressaltar os inúmeros problemas que esse projeto irá criar ao trânsito de nossa 
cidade. Estudos técnicos realizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego relata o grande 
impacto da desativação total do Minhocão. Haverá um aumento da relação volume/capacidade 
no viário do entorno, ou seja, uma piora nos congestionamentos locais. A conclusão dos 
especialistas mostra que se todo o volume da parte superior do elevado se transferir para a 
parte inferior, somado ao volume já existente no local, ela não suportaria o carregamento 
restante. 

..."102 parques planejados e um escolhido - Por que o Minhocão?"... 

... A criação desse parque não resolve nenhum dos problemas decorrentes da 
existência do Elevado. Deixa sem solução adequada a ligação leste-oeste - como não há 
proposta de transporte coletivo, perde-se a oportunidade de colocar novos modais no centro 
das discussões, superando a lógica do transporte individual motorizado. Nenhuma proposta 
para controle e captura da valorização imobiliária - para onde irão os moradores que há quase 
50 anos suportam o vizinho incômodo e serão expulsos com a provável explosão do valor do 
metro quadrado? Os baixios do elevado serão o que, além de um possível jardim de 
zamioculcas? Quais as propostas para os pequenos comerciantes, para as pessoas em 
situação de rua? O que justifica a absoluta priorização do Parque Minhocão? Quanto custa 
efetivamente a sua implantação e manutenção? Quem lucrará com esse parque? Por que não 
se discute todas essas questões antes do início das obras? 

Há muitas perguntas não feitas e muitas outras sem respostas. O curativo verde nem 
de longe amenizará os danos dessa imensa cicatriz urbana, ainda que deixe alguns corações 
mais confortáveis... " (Questões Urbanas - 13/03/2019) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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