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PARECER Nº 1357/2018 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

593/2016. 

De autoria do nobre Ver. Eliseu Gabriel, o presente projeto de lei "Autoriza o Poder 
Executivo municipal a Declarar de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, a quadra 
F132 do setor 170, entre a Av. Hebe Camargo e Rua Italegre e dá outras providências" 

Segundo o autor, a medida visa ampliar o parque, "garantindo a manutenção desta 
área verde, ampliando sua vegetação e as áreas de lazer, bem como evitando a possibilidade 
de invasão no terreno e, ainda, a manutenção das áreas permeáveis minimizando, com isto, o 
risco de enchentes na região. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, nos termos de um substitutivo, elaborado "a fim de adequar a 
propositura aos limites da iniciativa desta Casa para a disciplina da matéria, bem como para 
explicitar a finalidade da desapropriação no corpo da norma". 

Ocorre que durante o processo de revisão da lei de zoneamento, esta área, após 
análise dos órgãos técnicos competentes e metodologia participativa, manteve-se como zona 
especial de interesse social. Soma-se a isto, a possibilidade de prover moradias para a 
população de baixa renda e desta forma contribuir para redução do déficit habitacional no 
município. 

Face ao exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se contrariamente à aprovação deste projeto de lei. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 29/08/2018. 

Toninho Paiva - Presidente 
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 VOTO VENCIDO DO RELATOR AO PROJETO DE LEI Nº PROJETO DE LEI Nº 
593/2016. 

De autoria do nobre Ver. Eliseu Gabriel, o presente projeto de lei "Autoriza o Poder 
Executivo municipal a Declarar de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, a quadra 
F132 do setor 170, entre a Av. Hebe Camargo e Rua Italegre e dá outras providências" 

Segundo o autor, a medida visa ampliar o parque, "garantindo a manutenção desta 
área verde, ampliando sua vegetação e as áreas de lazer, bem como evitando a possibilidade 
de invasão no terreno e, ainda, a manutenção das áreas permeáveis minimizando, com isto, o 
risco de enchentes na região". 



 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0593/2016 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, nos termos de um substitutivo, elaborado "a fim de adequar a 
propositura aos limites da iniciativa desta Casa para a disciplina da matéria, bem como para 
explicitar a finalidade da desapropriação no corpo da norma". 

Face ao exposto, e entendendo que a medida contribuirá para a melhoria da qualidade 
de vida da população da região, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente manifesta-se favoravelmente a sua aprovação, nos termos do substitutivo aprovado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 29/08/2018. 

Camilo Cristófaro - Relator 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2018, p. 80 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


