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Nº12/12. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 012/12, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que 

visa criar o Parque Municipal Imperatriz Leopoldina. 

De acordo com a justificativa da proposta, a região carece de novas áreas verdes para 
manutenção da qualidade do ar e de lazer da população. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto. 

Segundo a Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, que aprova a Politica de 
Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a 
Lei no 13.430, de 2002, a área em questão foi classificada como Zona Especial de Interesse 
Social - ZEIS - 3, que são áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não 
utilizados, encortiçados ou deteriorados localizados em regiões dotadas de serviços, 
equipamentos e infraestruturas urbanas, boa oferta de empregos, onde haja interesse público 
ou privado em promover empreendimentos de habitação de interesse social (art. 45, III, Lei 
16.050/14). 

Nesse sentido, em que pesem os elevados propósitos contidos na presente iniciativa, o 
Plano Diretor Estratégico destinou a referida área para a construção de moradias para a 
população de baixa renda, o que não se coaduna com o uso pretendido pela iniciativa, razão 
pela qual a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, posiciona-se 
contrariamente ao presente projeto de lei. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 13/04/2016. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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