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JUSTIFICATIVA - PL 0863/2017 
A presente proposta visa declarar de utilidade pública para fins de desapropriação a 

área acima, de titularidade da COMPANHIA IMOBILÁRIA E DE TERRENOS SOCIEDADE 
ANÔNIMA, para que o local seja utilizado para construção e implantação do CDC (Clube da 
Comunidade) com o objetivo de desenvolver atividades comunitárias no campo desportivo, da 
recreação e do lazer. 

O direito ao lazer insere-se no rol de direitos sociais elencados no art. 6º da 
Constituição Cidadã de 1988. 

Não bastasse o rol acima, ao tornar possível o direito ao lazer, o projeto está em 
sintonia com os artigos 1º, III e 3º, IV, da Constituição Federal, os quais estatuem como base 
para a nossa República a dignidade da pessoa humana, assim como visa promover o bem de 
todos, indiferente de origem, raça, sexo, cor, idade, etc. 

Nesta mesma toada, o artigo 24, IX, diz que compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente, dentre outros direitos constitucionalmente previstos, 
sobre o desporto, sendo certo que ao Município, de acordo com o artigo 30, I e II, compete 
legislar sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e a estadual 
naquilo que couber. 

Ademais disso, a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 230, determina que "É dever do 
Município apoiar e incentivar, com base nos fundamentos da educação física, o esporte, a 
recreação, o lazer, a expressão corporal, como formas de educação e promoção social e como 
prática sócio-cultural e de preservação da saúde física e mental do cidadão". 

Logo, somente com a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação é 
que se poderá construir e implementar os CDC �s (Clubes da Co     
lazer, são construídas em terrenos cedidos pela prefeitura e gerenciadas por organizações da 
sociedade civil. 

Nesse sentido, solicito aos meus pares apoio para a aprovação deste importante 
projeto de Lei. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/12/2017, p. 67 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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