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O presente projeto se destina a conceber Zona de Ocupação Especial - ZOE, em 
área localizada no extremo Sul da Cidade, em local que está em processo de 
desapropriação pelo Poder Executivo, sendo que já sediou um hospital, chamado 
Nacional, subsistindo as instalações.  
A intenção foi determinar que este local se constitua num hospital de especialidade 
para a Mulher e que sejam utilizadas as acomodações já existentes, para uma 
população carente deste equipamento público.  
A iniciativa se justifica, pela necessidade de haver equipamento público direcionado 
a atenção da saúde da mulher, já que tal ciência tem especificidades ímpares; 
consistente desde gestação e todas as questões inerentes ao pré-natal e parto, até 
as minudências do climatério.  
Com efeito, a saúde pública especializada, permite maior atenção à população a 
que se destina, e neste caso, a saúde da mulher, carece de prevenção através de 
exames rotineiros, fato este, que sem dúvida atingirá sua finalidade somente se o 
equipamento público estiver ao alcance da comunidade.  
No que se refere à competência para atuar na área da saúde, o artigo 198 da 
Constituição da República, em especial em seu § 2º, determina que é obrigação de 
todos os entes federativos a gestão da saúde pública.  
No caso em apreço, o Município de São Paulo efetuou desapropriação de área 
delimitada do perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-1, indicado na planta p-31.626- A1, 
conforme Decreto Municipal nº 53.146 de 16 de maio de 2.012, para a instalação 
de hospital municipal.  
Ademais, no local adquirido pelo poder público funcionou um hospital, atualmente 
desativado, portanto a instalação de equipamento de saúde possibilitará economia 
e otimização de verba pública.  
No que tocante aos parâmetros urbanísticos cumpre salientar que insta referenciar 
como Zona de Ocupação Especial uma área que apesar de estar situada próxima de 
área abrangida pela Lei Estadual 12.233/06, já contém normas diferenciadas para 
edificação nos termos do Art. 156, IV da Lei Municipal nº 13.885/04.  
Dessa feita, por se tratar de matéria de relevante interesse da Cidade, gostaríamos 
de contar com o voto favorável dos nobres Pares desta Casa.  
 


