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A presente propositura tem por objetivo assegurar aos moradores da cidade de São Paulo, mais 
uma área de lazer, contemplação e preservação de um dos últimos remanescentes da mata 
atlântica no centro de São Paulo: Parque Augusta. Com 23 mil metros quadrados de área verde, 
este importante espaço livre da região central vem sendo justamente pleiteada pela população 
local e, por entidades ambientalistas de renome, como é o caso da Fundação SOS Mata Atlântica. 
 
As imediações das Ruas Caio Prado, Augusta, Consolação e região, não dispõe sequer de uma 
única área verde para recreação de crianças, para prática de atividade física para adultos e idosos 
e, nem mesmo área de contemplação do verde. Há que se ressaltar que apenas duas áreas serão 
encontradas, mas com distância significativa: o Parque Trianon e a Praça Buenos Ayres. É sabido 
que diversas regiões na região central da cidade sofrem com as inundações que ocorrem a cada 
verão. Um dos fatores destas inundações é a crescente impermeabilidade do solo. Outra questão 
apontada por especialistas em ambientes urbanos, é a baixa umidade do ar e as péssimas 
condições da qualidade do ar apontadas nos períodos de inverno na capital. Desse modo a 
conservação de áreas verdes é a resposta direta para combater com instrumentos eficazes, estas 
mazelas de nosso habitat.Sem embargo, o conforto térmico é resultado garantido, quando se trata 
de preservação de áreas remanescentes. 
 
Não há dúvidas que a preservação de mais esta importante área verde paulistana, é passo certo no 
irreversível processo de recuperação do centro de São Paulo. Qualquer outra iniciativa contrária a 
esta tendência de revitalização desta degradada área, será retrocesso nas melhorias das condições 
ambientais, nesta histórica área onde abrigou o centenário Colégio Des Oiseaux, pertencente às 
Cônegas de Santo Agostinho, com pórtico tombado pelos órgãos de preservação do patrimônio 
histórico. o Colégio foi desativado em 1974.Desse modo, requeremos aos nobres pares a 
apreciação desta propositura, no sentido de sua análise e aprovação. 


