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JUSTIFICATIVA - PL 0462/2021 
Diversos estudos mostram que os parques urbanos são áreas verdes que podem trazer 

qualidade de vida para a população, pois proporcionam contato com a natureza e suas 
estruturas, bem como qualidade ambiental. Quando adequadas e atrativas, são estruturas 
determinantes para a realização de atividades físicas e lazer para todas as faixas etárias. A 
prática de atividades físicas e o contato com o meio ambiente trazem diferentes benefícios 
psicológicos, sociais e físicos para a saúde dos moradores, por exemplo, incentiva a redução 
do sedentarismo e ajuda a amenizar o estresse do cotidiano urbano. O planejamento correto e 
a conservação de parques públicos se revelam como uma importante estratégia para uma 
política efetiva de projeto urbano e de saúde pública. 

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 implantação e conservação de áreas verdes é a resposta direta para 
combater com instrumentos eficazes esta situação. 

Devido as obras da linha verde do Metrô, mais de 150 árvores foram suprimidas em 
uma praça próxima ao local proposto nesta iniciativa, por isso, nada mais justo que a 
população receba um novo espaço na região. Neste novo Parque Municipal, será possível 
realizar uma compensação ambiental justa que garanta a qualidade de vida da comunidade 
local. Não há dúvidas que o Metrô é um importante modal de transporte público e atenderá 
milhões de paulistanos, todavia é fundamental que nesse processo de desenvolvimento e o 
dito progresso, sejam criadas alternativas que garantam sustentabilidade e respeito ao meio 
ambiente. 

Portanto, justamente o com o intuito de promover saúde e qualidade de vida para os 
moradores da Vila Carrão, Vila Santa Isabel, Jardim Têxtil, Vila Formosa e adjacências, 
incentivar a prática esportiva e oferecer espaços de lazer para as pessoas, viabilizar a 
implantação de um importante espaço verde numa das regiões menos arborizadas de São 
Paulo e melhorar o ambiente urbano, apresentamos o presente projeto que tem por finalidade a 
criação do Parque Municipal Cotonifício Guilherme Giorgi, para o qual requeiro o apoio dos 
Nobres pares, pela rápida tramitação e aprovação nesta douta Casa de Leis. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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