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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 385/08. 
          O presente projeto de lei, de autoria no nobre Vereador Francisco Chagas, 
declara de utilidade pública áreas particulares, para implantação de Parque Natural, no 
Jardim Alto Alegre, Bairro de São Mateus, e dá outras providências. 
          Em sua justificativa, o autor, argumenta que o Jardim Alto Alegre, situado na 
Subprefeitura de São Mateus, Zona Leste, é uma região densamente povoada, que 
possui poucas áreas verdes preservadas, o que diminui a sensação de conforto e 
qualidade de vida da comunidade. Ressalta, ainda, que a área em questão é uma das 
poucas onde podemos encontrar vegetação remanescente da Mata Atlântica, aliado ao 
fato de abrigar o Córrego Alto Alegre, seu afluente e suas nascentes, além da 
existência de espécimes da fauna e flora em risco de extinção, configurando, assim, 
área de grande interesse de preservação ambiental. 
          A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se 
pela Legalidade da propositura, propondo Substitutivo a fim de adequar a proposta à 
melhor técnica de elaboração legislativa. 
          A região na qual está inserida a área em análise apresentou intenso 
crescimento populacional nas ultimas décadas, de forma desordenada, sendo 
considerada uma das mais precárias do Município, tendo em vista que boa parte do 
seu território encontra-se ocupada por assentamentos não autorizados, favelas e 
loteamentos irregulares, e pela grande quantidade de domicílios não ligados à rede de 
esgoto. 
          O PDE enquadra a região na Macroárea de Conservação e Recuperação, que 
corresponde às áreas impróprias à ocupação urbana do ponto de vista geotécnico, às 
áreas com incidência de vegetação remanescente significativa onde a ocupação urbana 
ocorreu de forma ambientalmente inadequada, tendo como objetivo principal a 
qualificação dos assentamentos existentes, de forma a minimizar os impactos 
decorrentes da ocupação indevida do território. 
          Pela descrição da localização, apresentada pelo autor, presume-se que o parque 
a ser criado corresponde à área delimitada pela ZEPAM 03 do PRE de São Mateus. 
          As Zonas Especiais de Preservação Ambiental - ZEPAM são definidas no Plano 
Diretor Estratégico 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. 
          O crescimento desordenado, a ausência de parques ou de outra tipologia que 
visem à conservação do solo, das áreas verdes e das permeáveis, a existência de 
nascentes, além da necessidade de se conservar o bioma existente na região, são 
fatores relevantes que por si só ratificam a criação deste parque, razão pela qual a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
FAVORAVELMENTE à aprovação deste projeto de lei, nos termos do Substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
          A Comissão de Administração Pública entende serem meritórios os propósitos 
da proposta, na medida em que contribui para a melhoria das condições de vida da 
população de uma das regiões mais carentes de espaços públicos da Cidade, 
posicionando-se, portanto, FAVORAVELMENTE ao projeto de lei em apreço, na forma 
do Substitutivo apresentado 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, 
posicionando-se FAVORAVELMENTE à propositura, conforme Substitutivo apresentado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
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