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PARECER Nº 107/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 184/11  
Trata-se do Projeto de Lei nº 184/11, de iniciativa do nobre Vereador Chico 
Macena, que autoriza a Prefeitura declarar de utilidade pública, uma área localizada 
no Morro do Querosene, bairro de Butantã, para criação do Parque Ambiental e 
Cultural Chácara da Fonte.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto, mediante o Parecer 1285/2011, com 
elaboração de Substitutivo.  
A propositura visa preservar uma área com quase 40.000 m2 que contém 
resquícios de Mata Atlântica, nascentes, uma delas com uma fonte histórica, além 
de ter sido local de passagem da lendária trilha indígena do Peabiru, num bairro 
que ainda hoje é um tradicional reduto de manifestações culturais.  
Do ponto de vista do zoneamento, o local está enquadrado como ZM-2 (zona mista 
de densidades demográfica e construtiva médias), sendo o uso parque considerado 
permitido e conforme, de acordo com a manifestação da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, desde que obedecidos os parâmetros de uso e ocupação 
do solo estabelecidos para o local.  
O Morro do Querosene é um local conhecido da cidade pelas manifestações 
artísticas e culturais populares, que a comunidade local procura preservar, e a área 
tratada pelo projeto de lei, além de exercer uma importante função ambiental, é 
considerada de interesse histórico, tendo em vista a existência de estudos que 
indicam tratar-se de um terreno para o qual convergiam caminhos que constituíam 
o Caminho do Peabiru, uma via aberta pelos indígenas, antes mesmo do 
descobrimento do Brasil, que ligaria a região dos Andes ao Oceano Atlântico. O 
caminho teria sido posteriormente utilizado para o deslocamento de jesuítas, 
bandeirantes e tropeiros, rumo ao interior do continente.  
Deve-se ressaltar que o interior da área que se pretende declarar de utilidade 
pública contém expressiva massa de vegetação de porte arbóreo que, conforme 
informação do Executivo, consta do levantamento de conjuntos e exemplares de 
vegetação significativa do Município de São Paulo, protegidos como patrimônio 
ambiental pelo Decreto Estadual 30.443/89.  
Há que se mencionar, ainda, a mobilização da própria comunidade do entorno, com 
o objetivo de preservar o espaço e de reivindicar a implantação de um parque no 
referido local.  
Diante do exposto e considerando o caráter meritório da iniciativa no sentido de 
manter a qualidade ambiental da região e de preservar os aspectos históricos e 
culturais locais, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei em pauta.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
29/02/2012.  
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