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Justificativa  

PL 0129/2014  

  

Este projeto de lei tem por objetivo permitir que o poder público possa 

disponibilizar recurso a serem destinados à promoção de obras de melhoria em 

áreas particulares cedidas para o uso comum da população.  

A pretensão deste vereador justifica-se pela constatação de que existem na Cidade 

de São Paulo inúmeras áreas particulares, que já se consolidaram como espaço de 

uso comum do povo, no entanto, nem o particular dispõe de recurso para 

implementar benfeitoria, tampouco, o poder público em decorrência de 

impedimentos legais, pode destinar recursos para estas áreas particulares.  

Em contrapartida é de fácil constatação que há uma grande demanda de espaços 

públicos, principalmente nas regiões periféricas da cidade, reduzindo ainda mais as 

condições de esporte, cultura e lazer, com isso atingindo principalmente a 

população da periferia da nossa cidade.  

Em decorrência da falta de oportunidades e de espaço surgiram fenômenos, de 

grande massa da juventude se concentrando em determinados locais para 

realizações dos noticiados rolezinhos.  

Citamos o fenômeno dos rolezinhos que ganhou repercussão nacionai no final do 

ano de 2013, em especial, ato marcado pela concentração de milhares de jovens, 

em decorrência da promoção de encontros em shopping centers na Cidade de São 

Paulo, com o intuito de passear, fazer compras e namorar.  

Rejeitados por lojistas e clientes e tratados como caso de polícia, os adolescentes 

paulistanos não só chamaram a atenção das autoridades para o debate sobre a 

falta de lazer, como também foi trazido à baila, o debate sobre a segregação racial 

e social, mas também chamaram a atenção para a ausência de espaços de 

convivência, lazer esporte e cultura nas periferias das metrópoles brasileiras.  

Assim, com a propositura, o poder público poderá depois de firmados as concessões 

entre o particular e o poder público, o estado poderá envidar todos os esforços e 

recursos materiais para que estas áreas possam ser transformadas em áreas de 

esporte e lazer, suprindo a deficiência que o poder público tem em disponibilizar 

espaços para uma demanda que cresce a cada dia.  

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação desta matéria.  

Sala das sessões.  

 


