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A grande novidade por mérito e necessidade aos moradores do bairro de São Lucas 
e região é a criação do Parque Verde São Lucas, uma antiga luta nossa para o 
desenvolvimento da região, além de criarmos um local de lazer, entretenimento e 
área verde para a localidade.  
São Lucas é também um distrito em desenvolvimento situado na Zona 
Leste/Sudeste da cidade de São Paulo, pertencente a subprefeitura da Vila 
Prudente.  
São Lucas já foi bairro pertencente ao distrito de Vila Prudente e foi dissociado em 
1986, ocasião em que houve uma grande alteração nas subdivisões do município, 
onde se criou o Distrito de São Lucas. São Lucas cresceu e segue crescendo.  
Há uma grande paróquia em São Lucas (a Paróquia São Filipe Neri) em 
homenagem a São Filipe Neri, fundador da Congregação do Oratório. Fundou, 
então, junto à paróquia, o Oratório de São Filipe Neri do Parque São Lucas. Esta 
congregação hoje é composta de 4 padres, 4 irmãos, 5 noviços e 1 postulante, 
como também ampliou sua fundação trazendo para o bairro um convento feminino, 
as Irmãs Auxiliadoras do Oratório, que já possui 8 freiras.  
A área do bairro se dá em torno das vias: Avenida do Oratório, Avenida Professor 
Luís Inácio de Anhaia MeIo e Avenida Costa Barros.  
O bairro será atendido pela futura Estação Oratório e pela futura Estação São Lucas 
da expansão da Linha 2 Verde do Metrô via monotrilho, que está em construção e 
ligará a estação do Metrô de Vila Prudente ao bairro Cidade Tiradentes, por via 
elevada, devendo estar em completa operação até o fim de 2016.  
O novo parque proposto está localizado na área onde funcionava a antiga fábrica de 
linhas corrente, que conta com aproximadamente 180.250m2 está sem utilização 
desde a desativação da mesma. Uma parte desta área será destinada ao pátio de 
manobras do metrô, conforme documentos em anexo. Ressalte-se que há dois 
Decretos de Utilidade Pública, o primeiro sob o nº 51.097/2009 e o segundo de nº 
52.714/2011, que visam a desapropriação da área particular remanescente 
(89.515,73m2) objetivando a implantação de parque público.  
É necessário e urgente a preservação das áreas verdes estabelecidas no local, que 
contam com um bosque e diversas espécies arbóreas, sendo primordial que estas 
sejam mantidas visando à preservação do meio ambiente, O temor da população é 
de que a imensa área de quase 100 mil metros quadrados se transforme em área 
construída, impermeabilizando ainda mais a região e causando prejuízos 
irreparáveis ao meio ambiente.  
Ademais, a implantação de um parque desta grandeza no local propiciará a 
valorização de toda a região de entorno, contribuindo para o desenvolvimento local 
e criando um novo espaço público para convivência. O parque ainda estimulará o 
desempenho de inúmeras atividades pelos moradores, que poderão frequentá-lo, 
aumentando a qualidade de vida dos mesmos, que hoje contam com escassas 
opções. Conservar a natureza em meio urbano é um desafio essencial e prioritário 
para a garantia do convívio saudável dos habitantes com o município de São Paulo.  
Diante do exposto, apelo aos nobres pares na aprovação da presente medida visto 
que a mesma se reveste de alto valor ambiental e social para essa região da Zona 
Leste de são Paulo, sendo uma reivindicação popular a criação do Parque Verde do 
São Lucas.  
 


