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PARECER Nº 2583/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 0093/19. 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de iniciativa do nobre Vereador Caio 

Miranda, que visa convocar consulta pública, via plebiscito, sobre o destino do Elevado 
Presidente João Goulart  Minhocão, conforme as três opções do artigo 375, parágrafo único, do 
Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo. 

Nos termos da justificativa apresentada, o plebiscito mostra-se como o meio mais 
democrático para proceder à discussão e aprovação de obra de valor elevado e com 
significativo impacto ambiental, sendo ressaltado, ainda, que as ações para a transformação do 
espaço em parque não se mostraram transparentes e não foram apresentados estudos de 
viabilidade técnica, financeira ou orçamentária. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em 
tramitação, eis que encontra respaldo na competência legislativa desta Casa, consoante será 
demonstrado. 

Inicialmente, cumpre registrar que se trata de matéria de interesse local, cujo 
regramento compete ao Município, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal. 

No que tange ao conteúdo, o projeto expressa a concretização dos princípios e 
diretrizes que devem reger o Município, conforme a literalidade do art. 2º de nossa Lei 
Orgânica, verbis: 

Art. 2º - A organização do Município observará os seguintes princípios e diretrizes: 

I  a prática democrática 

II  a soberania e a participação popular 

De modo mais específico, a realização de plebiscito mediante proposta do Poder 
Legislativo, 

encontra fundamentação expressa na Lei Orgânica do Município, verbis: 

Art. 10. O Legislativo e o Executivo tomarão a iniciativa de propor a convocação de 
plebiscitos antes de proceder à discussão e aprovação de obras de valor elevado ou que 
tenham significativo impacto ambiental, segundo estabelecido em lei. 

... 

Art. 45. As questões relevantes aos destinos do Município poderão ser submetidas a 
plebiscito ou referendo por proposta do Executivo, por 1/3 (um terço) dos Vereadores ou por 
pelo menos 2% (dois por cento) do eleitorado, decidido pelo Plenário da Câmara Municipal. 

Outrossim, o projeto também encontra respaldo nas diretrizes que devem nortear as 
políticas púbicas de desenvolvimento urbano e de proteção do meio ambiente, 
consubstanciadas na Constituição do Estado de São Paulo, com destaque para o art. 191 que 
põe em relevo a indispensável participação da comunidade: 

Artigo 191 - O Estado e os Municípios providenciarão, com a participação da 
coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente 
natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais e em harmonia 
com o desenvolvimento social e econômico. 



Cumpre registrar, ainda, que o Estatuto da Cidade  Lei nº 10.257/01 igualmente prevê a 
gestão democrática como uma das diretrizes de desenvolvimento, verbis: 

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

I  garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

II  gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

Neste ponto, convém registrar que as audiências públicas realizadas a respeito do 
tema demonstraram que há controvérsias acerca da destinação a ser dada à área do 
Minhocão, bem como carência de divulgação de informações e estudos para que se possa 
chegar a melhor solução. 

Em se tratando de via tão importante para a cidade, é inquestionável a necessidade de 
que a decisão a ser tomada pelo Poder Público revista-se de total legitimidade, a qual só será 
alcançada se for possível aferir e levar em consideração a opinião da população. 

Corroborando esta assertiva, tem-se que a própria Prefeitura decidiu não prosseguir 
com a criação do parque, optando por uma solução intermediária para avaliar a percepção da 
comunidade sobre o assunto. Conforme noticiado pela imprensa, ocorrerá a criação de um 
parque temporário para ver como a população reagirá (Disponível em: 
https://vejasp.abril.com.br/blog/poder-sp/prefeitura-desiste-de-fechar-minhocao-para-a-
construcao-de-parque/, acesso em 12/12/19) para só então ser decidida a destinação da área. 

Nesta perspectiva, sem dúvida, a realização do plebiscito proposto pelo projeto ora em 
análise consiste na medida que mais se adequa à solução do impasse da destinação a ser 
dada ao Minhocão, por se revestir da necessária legitimidade e por alinhar-se, ainda, ao 
princípio constitucional da eficiência, o qual deve nortear a atuação da administração pública, 
eis que ao conferir à população a oportunidade de deliberar sobre o assunto ocorre a potencial 
redução de litígios que o tema suscita. 

Ademais, a Lei nº 16.833/18, que previu a criação do Parque Minhocão, é objeto de 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (autos nº 2129887-42.2019.8.26.0000) perante o Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que se mostra temerária a implementação do 
parque sem sopesar todos os fatores já pontuados. 

A matéria deve ser submetida a Plenário, nos termos do art. 105, XI, do Regimento 
Interno desta Casa. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/12/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) - Relator 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/12/2019, p. 121 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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