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PARECER Nº1710/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 405/10  
Trata-se do Projeto de Lei nº 405/10, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, que 
visa declarar de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área localizada na 
Avenida Vila Ema, nºs 1.523 e 1.579, Vila Ema, no 26º Subdistrito – Vila Prudente, 
para a implantação de área verde.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, por meio do Parecer 1456/2010, com elaboração de 
Substitutivo.  
O Atlas Ambiental do Município de São Paulo traz a informação de que o índice de 
cobertura vegetal por habitante por distrito, em 1999, no Distrito de Água Rasa, onde 
se localiza a área objeto da proposição, varia de 0 a 1 m2, ao passo que o mesmo 
índice na maioria dos distritos ao seu redor varia de 0 a 10 m2. Estes dados 
demonstram claramente a escassez de áreas verdes na região, o que indica um alto 
nível de impermeabilização do solo, favorecendo a formação de ilhas de calor com a 
elevação das temperaturas médias locais.  
Imagens aéreas do terreno demonstram a existência de uma massa de vegetação 
significativa, de grande importância para a melhoria das condições ambientais locais.  
Embora haja a informação do Executivo sobre a existência do Decreto de Utilidade 
Pública (DUP), de nº 51.875/2010, para a referida área, destinando-a à implantação 
de um parque municipal, considera-se que, em tese, ele poderia ser revogado a 
qualquer momento, diferentemente de uma lei, que possui um caráter mais perene. 
Além do mais, a revogação de uma lei, ainda que possível, certamente ocasionaria um 
amplo debate, tendo em vista o significado daquela área para a população do entorno 
e a relevância do pleito para os moradores, qual seja, a implantação de uma área 
verde e a qualificação ambiental da região.  
Considerando, portanto, que a propositura contém propósitos meritórios, no sentido de 
procurar garantir a melhoria das condições ambientais, aspecto fundamental para 
promover a elevação da qualidade de vida da população, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à aprovação do 
projeto, nos termos do Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 30/11/2011.  
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