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PARECER Nº  566/2010 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
039/09  
Trata-se do Projeto de Resolução nº 039/09, de autoria do nobre Vereador Chico 
Macena, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Mananciais da Zona Leste, Moradia Digna e do Morro do Cruzeiro, no âmbito da 
cidade de São Paulo e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, em 14/04/10.  
A propositura, de acordo com o autor, visa debater e desenvolver soluções que 
possibilitem o mapeamento e a proteção dos recursos hídricos da Zona Leste, 
proporcionem alternativas de moradia digna, sem agredir os mananciais e áreas de 
preservação, além de criar ações para a preservação do Morro do Cruzeiro, 
viabilizando seu potencial social, turístico e ambiental.  
A Zona Leste do Município tem sofrido um intenso processo de ocupação durante as 
últimas décadas, nem sempre obedecendo a critérios urbanísticos e ambientais 
adequados. A região de São Mateus, onde ainda é possível encontrar algumas áreas 
com recursos naturais preservados, especialmente nas nascentes do rio Aricanduva 
e no entorno do Morro do Cruzeiro, tem sido alvo de ocupações irregulares 
precárias e de grandes intervenções viárias, incompatíveis com os objetivos da 
conservação ambiental. Por outro lado, não é possível ignorar a questão do déficit 
habitacional, especialmente das populações de menor renda, que, na falta de 
opções, acabam se sujeitando a condições de moradia insalubres e inseguras.  
Considerando, portanto, de fundamental importância a instituição de políticas 
públicas que contemplem as exigências inerentes ao desenvolvimento urbano e à 
necessidade do provimento de moradias dignas, sem desconsiderar os aspectos 
ambientais, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Resolução nº 39/09.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 26/05/10  
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