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PARECER CONJUNTO DAS COMSSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 063/09.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, declara de 
utilidade publica áreas particulares para implantação do “Parque Natural do Morro do 
Cruzeiro”, no Jardim Santo André, Bairro de São Mateus, e dá outras providências.  
Em sua justificativa, o autor argumenta que a área objeto desta propositura é uma das 
poucas regiões ainda preservadas no Município, onde podem ser encontradas árvores, 
arbustos e espécimes floríferos nativos da mata atlântica, bem como exemplares da 
fauna silvestre, como tatus, capivaras, macacos, saguis, gambás, diversos tipos de 
aves, etc. Ainda segundo o autor, o local abriga nascentes e córregos, o que por si só, 
recomendaria a intervenção e proteção pelo poder público desta área.  
A área em estudo está inserida no território da Subprefeitura de São Mateus, que 
apresentou intenso crescimento populacional nas ultimas décadas, crescimento que 
ocorreu de forma desordenada, com a ocupação de boa parte de seu território por 
favelas, loteamentos irregulares e assentamentos não autorizados, com consequências 
danosas ao meio ambiente.  
Considerando que a proposição ao decretar de utilidade pública os imóveis particulares 
situados na área denominada “Morro do Cruzeiro” para ali implantar um Parque 
Natural Municipal, colaborará para a preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica naquela porção do território, a Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se Favoravelmente à sua 
aprovação, na forma do Substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra nada 
a opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Posiciona-se, portanto, 
com parecer Favorável ao Projeto de Lei nº 063/09, na forma do Substitutivo aprovado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
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