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A presente propositura tem por objetivo assegurar aos moradores da cidade de São 
Paulo, mais uma área de lazer, preservação e qualidade de vida na periferia de São 
Paulo com a criação do Parque Linear Vila Nancy.  
É inconcebível que uma cidade como São Paulo, que possui uma extensão de 
1.523,278 Km2, uma população de 11.253.503 habitantes, possua ínfimas áreas de 
preservação vegetal e de recreação voltadas à população carente. A preocupação 
da preservação de área verde vem de encontro ao bem-estar e a qualidade de vida 
da população. A poluição é um dos grandes problemas de São Paulo e a 
preservação da vegetação na cidade ajuda a diminuir os malefícios causados por 
ela. A criação de um parque linear na área de Guaianases não só diminuí diversos 
problemas de saúde como também supre a necessidade da população do extremo 
leste de São Paulo por áreas de lazer e recreação.  
O ar excessivamente seco é uma das maiores causas de problemas respiratórios, 
além de problemas de pele, favorece a permanência da poeira no ar, além de secar 
as vias respiratórias, sendo péssimo para pessoas com alergias. A evaporação da 
água da superfície das folhas das árvores, aumenta a umidade relativa do ar, no 
local onde ela se situa, o que pode ser muito benéfico. Além disso, podemos citar o 
maior conforto térmico, a atenuação sonora e a redução de incidência dos raios 
solares na população como exemplos dos benefícios causados por uma maior 
arborização da cidade. Ademais, podemos citar também a diminuição da 
permeabilidade do solo como um dos grandes problemas que a falta de parques 
causa na cidade. Um dos grandes problemas de nosso município é a grande 
incidência de enchentes na época de chuvas e a preservação de áreas verdes é a 
principal maneira de aumentarmos a absorção de água pelo solo e pela vegetação. 
Assim, a preservação do verde no município é indispensável na criação de um 
desenvolvimento sustentável na cidade.  
O Atlas Ambiental do Município de São Paulo relata a existência de grande 
desigualdade nas áreas de distribuição vegetal. Nele, observamos que 75% da 
vegetação existente no município se encontra adensado em apenas quatro regiões 
administrativas: Capela do Socorro e Campo Limpo na Região Sul, Jaçanã-
Tremembé e Perus, na Região Norte. Também podemos constatar que a Zona Leste 
é a que possui menores áreas verdes, com seu território quase que exclusivamente 
caracterizado como regiões com densa urbanização e escassez de vegetação. Além 
da falta de vegetação, a Zona Leste também sofre com a falta de espaços para 
entretenimento e lazer da população. Dentro de uma perspectiva democrática, o 
lazer e o entretenimento devem ser considerados como algo fundamental na vida 
dos homens. Devem ser tratados de forma responsável pelo poder público, que 
deve entendê-los como uma necessidade humana e um direito legal.  
A região de Guaianases, localizada no extremo leste da cidade, apresenta diversas 
carências de políticas públicas. Além de possuir poucas áreas verdes, a área 
também possui pouquíssimas áreas de lazer e recreação para a população, fazendo 
com que a criação do Parque Linear da Vila Nancy seja uma importantíssima ação 
para aumento da qualidade de vida dos habitantes do extremo leste de São Paulo. 
Com a implementação desse espaço, criaremos uma área para o entretenimento da 
população, realização de diversas atividades físicas e culturais além da preservação 
da área verde na cidade, extremamente necessária nas condições atuais da região.  
Isto posto, peço aos nobres vereadores que aprovem o projeto, incentivando o 
cuidado e preservação da área, que é de tamanha importância para o aumento da 
qualidade de vida da população da área e arredores, bem como para a preservação 
do meio ambiente da cidade.  


