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PARECER Nº 124/2016 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 630/2002 
O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Goulart, que trata sobre a regularização 

de assentamentos em área de mananciais e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente posicionou-se 
favoravelmente à propositura na forma de substitutivo apresentado com o objetivo de 
incorporar parâmetros estabelecidos pela Lei nº 13.885/2004. 

No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, em que pese os 
nobres propósitos do autor que observa a problemática relacionada a moradia, considerando a 
inadequação de ocupação da áreas de mananciais e sua estreita relação com fornecimento de 
água potável para consumo humano e ao mesmo tempo a aguda crise hídrica que vimos 
enfrentado e que exige mudança na ocupação dos espaços urbanos de maneira que leve em 
conta seus efeitos diretos. 

Portanto, contrário é o parecer. 

Ver. Calvo - PMDB - Presidente 

Ver. Natalini - PV - Autor do voto vencedor 

Ver. Aníbal de Freitas - PSDB 

Ver. Noemi Nonato - PROS - Contrária 

Ver. Jamil Murad - PCdoB 

Ver. Patricia Bezerra - PSDB 

 

VOTO VENCIDO DA RELATORA DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO 
SOCIAL, TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 630/2002 

O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Goulart, que trata sobre a regularização 
de assentamentos em área de mananciais e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente posicionou-se 
favoravelmente à propositura na forma de substitutivo apresentado com o objetivo de 
incorporar parâmetros estabelecidos pela Lei nº 13.885/2004. 

No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, entendemos que o 
projeto em tela é meritório e deve prosperar eis que trata de tema de grande importância e 
interesse público, a saber, a regularização fundiária de áreas de ocupação irregular em regiões 
de mananciais ao estabelecer critério e providências para a regularização de assentamentos 
para fins de moradia em áreas de mananciais que integrem as Zonas Especiais de Interesse 
Social 1 e 4 definidas pela Lei nº 13.430/2002 (Plano Diretor Estratégico do Município de São 
Paulo), atendendo primordialmente a condição socioeconômica do respectivo morador, bem 
como do exato levantamento ambiental do local que se pretende regularizar. 
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Pelos motivos expostos, favorável é o nosso parecer na forma do substitutivo da 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 

Ver. Calvo – PMDB – Presidente – Contrário  

Ver. Noemi Nonato – PROS – Relatora 

Ver. Aníbal de Freitas – PSDB – Contrário 

Ver. Jamil Murad – PCdoB – Contrário  

Ver. Natalini – PV – Contrário 

Ver. Patricia Bezerra – PSDB – Contrária 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/02/2016, p. 174 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

