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PARECER Nº 1194/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

592/2016. 

De autoria do nobre Ver. Eliseu Gabriel, o presente projeto de lei "autoriza o Poder 
Executivo Municipal a promover a ampliação do Parque Paraisópolis para a quadra F132 do 
setor 170, entre a Av. Hebe Camargo e Rua Italegre, e dá outras providências" 

Segundo o autor, a ampliação do parque é uma reivindicação da população local, além 
do que, trata-se de medida mitigadora, visto que o Distrito de Vila Andrade tem sofrido com a 
perda de vegetação, possibilitando, desta forma, o aumento de áreas verdes, e consequente 
melhora nas condições climáticas da região. 

Considerado legal pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a 
proposição foi encaminhada para análise desta Comissão, a fim de ser analisada, conforme 
previsto no inciso III do art. 47 do Regimento Interno desta Casa. 

Ao analisar a matéria constatou-se que a área, cuja propositura pretende incorporar ao 
parque, foi, em sua maior parte, destinada, pela lei de uso e ocupação do solo, à construção de 
moradias para a população de baixa renda, visto que foi classificada, após análise pelos 
órgãos técnicos competentes e efetiva participação da sociedade, como zona especial de 
interesse social tipo 2 (ZEIS-2). 

Cabe destacar, ainda, que de acordo com o Executivo, a Vila Nova Administração e 
Construção Ltda, proprietária da maioria dos lotes que compõem a área em estudo, solicitou 
alvará para construir, nesta área, dois prédios de 18 andares, com 150 apartamentos cada, 
destinados a habitação de interesse social. 

Em vista do exposto, mesmo considerando o intento meritório do autor,  esta Comissão 
entende que a área em questão deverá ser mantida para provimento habitações de interesse 
social, conforme estabelecido na lei de uso e ocupação do solo, razão pela qual se manifesta 
contrariamente à aprovação deste projeto de lei. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 14/08/2019. 

Souza Santos (PRB) - Presidente 

Arselino Tatto (PT) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/08/2019, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


