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PARECER Nº 231/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 435/08  
Trata-se do Projeto de Lei nº 435/08, de autoria dos nobres Vereadores Andrea 
Matarazzo, Mara Gabrilli e Marta Costa, que dispõe sobre a incorporação da área 
relativa à Praça Maria Helena Monteiro de Barros Saad ao Parque Ibirapuera, e dá 
outras providências.  
O projeto tem como finalidade solucionar definitivamente a questão da abertura de 
uma alça de acesso da avenida Pedro Álvares Cabral para a avenida IV Centenário, 
com a incorporação da área da Praça Maria Helena Monteiro de Barros ao Parque 
Ibirapuera.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto.  
Deve-se ressaltar que o projeto original do Parque Ibirapuera previa uma área 
significativamente maior em relação àquela efetivamente ocupada pelo parque no 
momento atual. Com o passar dos anos, desde a sua inauguração, trechos 
pertencentes ao parque foram sendo tomados por diversas atividades públicas não 
relacionadas às áreas verdes e por lotes privados incrustados no parque, que 
acabaram se beneficiando com a proximidade desse espaço urbano importantíssimo 
do ponto de vista ambiental, cultural e de lazer para a população da cidade.  
Considerando, portanto, que a propositura possibilita para a ampliação de um dos 
mais importantes parques da cidade, contribuindo assim para o aumento de oferta 
de áreas verdes e a melhoria da qualidade ambiental, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente ao projeto de 
lei.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, posicionando-
se com parecer favorável à propositura.  
Sala das Comissões Reunidas, em 03/04/2013  
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Nelo Rodolfo – PMDB  
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Toninho Paiva – PR  
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Aurélio Nomura – PSDB  
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Marta Costa – PSD  
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