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PARECER Nº 1457/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 329/2011.  
Trata-se do Projeto de Lei n° 329/2011, de autoria do nobre Vereador Juscelino 
Gadelha, que dispõe sobre a criação do Parque Municipal Sabbado D’Angelo e dá 
outras providências.  
Nesse sentido, a propositura autoriza a criação do “Parque Municipal Sabbado 
D’Angelo” pelo Poder Executivo, que deverá ser implementado em área de 
competência da Subprefeitura de Itaquera, localizada no quadrilátero das ruas 
Sabbado D’Angelo, Francisco Janetti, Prof. Brito de Machado e Narciso Araújo. 
Finalmente, a propositura faz alusão à prática de atividade física, educação 
ambiental e cultural, e preservação da memória paulistana como referências para o 
equipamento público. Visando o melhor embasamento para motivar a sua 
manifestação (fls. 26 a 39), a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa encaminhou pedido de informações ao Executivo sobre os seguintes 
pontos sobre a área em questão: Se os dados apresentados no projeto são 
suficientes para a identificação da área; se a referida área apresenta vocação para 
abrigar parque municipal, bem como se seria adequada a sua implantação; se a 
área indicada se insere no Decreto Estadual 30.443/1989, que considera patrimônio 
ambiental e declara imunes de corte exemplares arbóreos, situados no Município de 
São Paulo, e dá outras providências; e questiona se a área indicada se insere no 
conceito de “Unidade de Conservação”, previsto na Lei Federal n° 9.985/2000 que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. As respostas 
encaminhadas informam que a referida área apresta requisitos para que a 
propositura prospere, uma vez que foi destacada a importância de se preservar a 
vegetação remanescente e solo permeável em região carente de áreas verdes e 
espaços públicos disponíveis no distrito. Na visão do nobre Autor, a iniciativa é 
justificada porque vislumbra garantir qualidade de vida para a população da região 
de Itaquera. Ele também informa que o empresário Sabbado D’Angelo, que habitou 
a área onde o referido Parque Municipal se situará, foi um dos mais importantes 
incentivadores do esporte no Município de São Paulo, cabendo destacar as 
modalidades de automobilismo e remo. A Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa elaborou parecer pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE do projeto, na forma do SUBSTITUTIVO proposto, que visa incorporar 
à redação o dispositivo legal do Decreto Lei Federal n° 3.365/1941, que faz 
referência à declaração de desapropriação da área, bem como proporciona ao texto 
a melhor técnica legislativa. Por se tratar de matéria relacionada ao meio ambiente, 
a Lei Orgânica do Município de São Paulo determina a realização de audiências 
públicas, as quais foram organizadas no âmbito da Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente, conforme relatam as fls. 43 a 61. Segundo as 
notas, é possível identificar a adesão favorável à propositura pela população 
residente próxima à área em questão, uma vez que está citada a elaboração de 
petição pelos mesmos. A Douta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente elaborou parecer  FAVORÁVEL à aprovação do projeto nos termos do 
SUBSTITUTIVO proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa.  
Ante o exposto, considerando que a iniciativa estimula a criação de áreas verdes 
públicas no município de São Paulo em área de expressiva demanda, a Comissão de 
Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto nos termos do SUBSTITUTIVO 
elaborado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 12.09.2012.  
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