
PUBLICADO DOC 27/02/2010, PÁG. 120 
 
 
 
PARECER CONUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 086/09. 
           O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, 
declara de utilidade pública áreas particulares para implantação do Parque Natural 
do Jardim da Conquista, no Bairro de São Mateus, e dá outras providências. 
           Em sua justificativa, o autor, argumenta que a área objeto desta proposta é 
uma das poucas preservadas no bairro, onde podem ser encontrados árvores, 
arbustos e espécimes floríferas nativas da Mata Atlântica, bem como aves diversas. 
Abriga também duas nascentes e o Córrego Mombaça, o que torna extremamente 
recomendável a intervenção do Poder Público com finalidade de proteger esta área. 
Argumenta, ainda, que apesar dos recursos naturais remanescentes, a mesma 
encontra-se abandonada e em processo acelerado de degradação, sendo utilizada 
para descarte ilegal de entulho, animais mortos e lixo doméstico e que, por estar 
dentro da área de influência do aterro sanitário denominado Aterro São João, o 
parque poderá se beneficiar dos créditos de carbono. 
           A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se 
pela Legalidade da propositura, amparada nos artigos 13, inciso I e 37, caput, da 
Lei Orgânica do Município de São Paulo e nos artigos 5º, alíneas “I” e 8º, ambos do 
Decreto-Lei nº 3.365/41. 
           O distrito de São Mateus apresentou intenso crescimento populacional nas 
últimas décadas, no entanto, cresceu de forma desordenada, sendo considerado um 
dos mais precários do Município, tendo em vista que boa parte do seu território 
encontra-se ocupado por assentamentos não autorizados, favelas e loteamentos 
irregulares, e pela grande quantidade de domicílios não ligados à rede de esgoto. 
           Pela descrição da localização, apresentada pelo autor, entende-se que o 
parque a ser criado é a área delimitada pela Zepam 01 do PRE de São Mateus, 
inserida na Macroárea de Urbanização e Qualificação da Macrozona de Estruturação 
e Qualificação Urbana, estabelecida pelo PDE. 
           O artigo 158 do PDE define a Macroárea de Urbanização e Qualificação, 
como sendo aquela ocupada majoritariamente pela população de baixa renda, 
caracterizando-se por apresentar infraestrutura básica incompleta, deficiência de 
equipamentos sociais e culturais, comércio e serviços, forte concentração de favelas 
e loteamentos irregulares, baixas taxas de emprego e uma reduzida oportunidade 
de desenvolvimento humano para moradores. Tendo como objetivos: promover a 
urbanização e regularização fundiária dos assentamentos habitacionais populares, 
complementar a estrutura viária, melhorar as condições de acessibilidade por 
transportes coletivos, garantir a qualificação urbanística com a criação de novas 
centralidades e espaços e estimular a geração de emprego. 
           Define ainda, as Zonas Especiais de Preservação Ambiental, como porções 
do território destinadas a proteger ocorrências ambientais isoladas, tais como 
remanescentes de vegetação significativa e paisagens naturais notáveis, áreas de 
reflorestamentos e áreas de alto risco. 
           Considerando que a proposição, ao enquadrar a área em estudo como 
Parque Natural Municipal, ajudará na 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. 
           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 
086/09. 
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