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PARECER nº1841/2017   DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 011/2012. 

O presente projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Eliseu Gabriel, cria o Parque 
Municipal de Pirituba e dá outras providências. 

A praça será na área municipal existente na Avenida Mutinga, 951, localizada na Vila 
Cachoeira, paralelo à Rodovia dos Bandeirantes, Distrito de Pirituba, no município de São 
Paulo. 

Em sua justificativa, o autor argumenta que "Pirituba é uma região carente de parques, 
não obstante possuir uma extensa área verde em todo o seu entorno. Em franca expansão, a 
região vem sofrendo um grande adensamento populacional, sem, no entanto, promover a 
preservação das áreas verdes para manutenção da qualidade do ar e lazer da população 
local". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE da propositura. 

A fim de atender o que determina o art. 41, VIII, da Lei Orgânica do Município e 
estimular a discussão acerca do projeto, foram realizadas 02 (duas) audiências públicas, nos 
dias 28/11/2012 e 29/03/2017, no âmbito da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente. 

Foram expedidos dois pedidos de informações ao Poder Executivo, o primeiro no ano 
de 2012, pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa; e o segundo no 
ano de 2017, pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Diante dos 
pedidos de informações, o Poder Executivo, através de suas Secretarias, manifestou-se 
CONTRÁRIO à aprovação da propositura, expondo os seguintes argumentos: 

Em 2012: 

* Não adequado o aproveitamento da área como parque tradicional, mas sim sua 
preservação enquanto praça com adequado paisagismo e revegetação. 

* Havia, na época, pedidos da cessão de área pela Superintendência das Usinas de 
Asfalto e pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo. 

* Inviabilidade da propositura, já que se trata em sua maior parte, de área institucional, 
cuja destinação precípua não é a implantação de parque. 

Em 2017: 

* Em virtude de disponibilização de fração da área pública institucional para 
equipamento educacional, reduzindo sua dimensão total, bem como da própria configuração 
restante do terreno, não se justifica a implantação do Parque Municipal de Pirituba. 

* A área constante no referido PL pertence, não abrangendo em sua totalidade, ao 
Parque Jardim Santo Elias (em planejamento, e categoria a definir, segundo o Plano Diretor 
Estratégico do Município de São Paulo). Observa-se que a área do parque configura-se em 
duas porções que apresentam forma linear, segmentadas pela Rodovia dos Bandeirantes. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
FAVORAVELMENTE à aprovação do projeto de lei. 



Tendo em vista que o projeto de lei pretende preservar uma área verde numa região 
que vem aumentando sua densidade demográfica, quanto ao mérito, a Comissão de 
Administração Pública manifesta-se favorável ao projeto de lei. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 06 de dezembro  de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (PSDB) - Vice-Presidente 

Alfredinho - (PT) 

Antônio Donato - (PT) - Relator 

Fernando Holiday - (Democratas) 

Patrícia Bezerra - (PSDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/12/2017, p. 126 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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