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PARECER Nº 1256/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 566/2011 

O projeto de lei 566/2011, de iniciativa do Vereador Eliseu Gabriel, dispõe sobre a 
criação do Parque Municipal "Casa de Nassau" e dá outras providências. 

Conforme se depreende do art. 1º da proposição e da justificativa apresentada, trata-se 
de transformar a atual "Casa de Nassau", tradicional clube holandês localizado na Av. 
Raimundo Pereira de Magalhães, 4123, no bairro de Pirituba, em Parque Municipal integrante 
do Sistema de Áreas Verdes do Município, na categoria de Parque Público. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJLP) solicitou 
informações ao Poder Executivo, com quatro quesitos (fls. 55). As áreas competentes 
pronunciaram-se, em abril e maio de 2012, com as observações que passamos a sintetizar. 

O Departamento de Planejamento Ambiental destacou que o imóvel foi declarado de 
utilidade pública para desapropriação (Decreto n.º 51.4888/2010), necessária à implantação de 
parque público (fls. 59). 

O Departamento de Parques e Áreas Verdes, através da Divisão Técnica de Projetos e 
Obras (DEPAVE 1), sugere que seja acrescentado ao texto a metragem da área (fls.61, item 
1). Concordou com a adequação da área para abrigar parque municipal (fls. 61, item 2). Já a 
Divisão Técnica de Proteção e Avaliação Ambiental (DEPAVE/DPAA) informou que os 
exemplares arbóreos presentes no local estão enquadrados como patrimônio ambiental, de 
acordo com o Decreto Estadual n.º 30.443/89, art. 1º. Contudo, destacou que há, no imóvel, 
áreas desprovidas de vegetação que podem ser utilizadas para atividades de recreação e ou 
contemplação da população sem necessidade de manejo arbóreo (fls. 64). A Divisão Técnica 
de Unidades de Conservação e Proteção da Biodiversidade e Herbário (DEPAVE 8) esclareceu 
que a propriedade não reúne as características necessárias para a criação de Unidade de 
Conservação e que é satisfatória para a criação de um parque urbano (fls. 68). A Assessoria 
Jurídica da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) destacou que a criação formal e 
denominação do parque não necessitam ser feitas exclusivamente por decreto e comportam a 
normatização por lei (fls. 72). Considerando esses posicionamentos, a SVMA não se opôs à 
iniciativa. 

Por fim, a pasta da Cultura, através da divisão do Patrimônio Histórico, também não 
apresentou óbices, tendo a Seção de Denominação de Logradouros Públicos verificado que 
até a data de 02 de maio de 2012, não havia homônimos da denominação proposta (fls. 74). 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente (URB) realizou duas 
audiências públicas (08/11/2017 e 08/03/2018), sem que houvesse manifestação sobre o 
Projeto. Este colegiado (URB) votou favoravelmente ao projeto. 

A presente sugestão de lei, em seu mérito central, foi objeto de análise do Poder 
Executivo em tópicos primordialmente ligados a áreas de competência de outras Comissões. 
Porém, quanto aos aspectos a serem observados pela Comissão de Administração Pública, 
cabe apenas ressaltar a vigência da Lei 16.703, de 04 de outubro de 2017, que disciplina as 
concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito 
do Plano Municipal de Desestatização - PMD; introduz alterações na Lei nº 16.211, de 27 de 
maio de 2018. É possível, portanto que, em se tornando Parque Municipal, a "Casa de Nassau" 
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possa ser submetida aos dispositivos da norma em questão. No respectivo art. 2º, está previsto 
que ficam sujeitas ao regime desta lei as desestatizações de serviços e bens da Administração 
Direta ou Indireta, passíveis de alienação, concessão, permissão, parcerias público-privadas e 
parcerias em geral, bem como direitos a eles associados. Da mesma forma, está autorizada a 
outorga de concessão ou permissão de parques, entre outros serviços e bem públicos (art. 9º, 
III). 

Contudo, o próprio art. 9º coloca algumas condições aos concessionários ou 
permissionários, que nos casos de parques municipais são: 

proibição de cobrança de ingresso para acesso às áreas abertas de parques públicos 
(art. 9º, § 3º, I); 

garantia, nas praças e parques, sem ônus para os organizadores, da realização de 
manifestações de natureza artística de pequeno porte e não comerciais, bem como de reuniões 
pacíficas (art. 9º, §3º, IV); 

manutenção das atribuições dos Conselhos Gestores dos parques municipais (art. 9º, § 
5º); 

garantia da manutenção dos serviços ambientais, suas funções ecológicas, estéticas e 
de equilíbrio ambiental, observadas as regras de manejo arbóreo, proteção das nascentes, 
cursos d água, lagos, fauna, flora e permeabilidade do solo (art. 9º, § 7º);  e 

os eventos que forem realizados em parques e praças deverão zelar pela total 
integridade do patrimônio ambiental, tais como vegetação, nascentes, cursos d água, lagos, 
fauna e flora, com rígidos controles de ruídos e luminosidade que possam causar qualquer 
dano ao ecossistema (art. 9º, §8°). 

Tendo em vista todo o exposto, resta claro o relevante ao interesse público da 
proposição em análise, uma vez que poderá proporcionar à população uma área importante de 
lazer, convívio e de contato com a natureza, assim como possibilitar                               
a conservação de área verde, tudo isso colaborando para a qualidade de vida que, não 
obstante favoreça de forma mais direta os moradores da região, traduz-se em benefício para 
todos os paulistanos. Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 15 de agosto de 2018. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Antonio Donato  -  (PT) - Relator 

David Soares - (Democratas) 

Mario Covas Neto - (PODE) 

Rinaldi Digilio  -  (PRB) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/08/2018, p. 79 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


