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PARECER CONJUNTO Nº 311/2016 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE POLÍTICA 

URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO  

DE LEI Nº 0094/2016. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa dos nobres Vereadores Gilson Barreto, 

Alfredinho, Andrea Matarazzo e Salomão Pereira, que visa declarar de utilidade pública para 
fins de desapropriação o terreno situado na Avenida Francisco Morato e Avenida Roberto 
Lorenz (zoneamento ZEPAM), margeando o córrego Caxingui e fazendo divisa com o 
perímetro do Parque Linear Caxingui, no bairro do Morumbi. 

De acordo com o projeto, o imóvel seria destinado à ampliação do Parque Linear 
Caxingui. 

A justificativa ao projeto esclarece que o Parque Linear Caxingui faz parte do Plano 
Diretor da Cidade de São Paulo e é uma das últimas reservas verdes, remanescente da Mata 
Atlântica. Esclarece, ainda, que ao ser traçado o perímetro do parque, a área referida – nas 
avenidas Francisco Morato e Roberto Lorenz – foi excluída, de modo que ficará ociosa e 
atraente a invasões caso não seja incorporada ao perímetro. 

Sob o aspecto formal, há competência do Poder Legislativo para propor o presente 
projeto, uma vez que a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação da área 
citada, está fundamentada no artigo 8o do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1941, que dispõe: 

Art. 8º O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, 
neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação. 

A propositura apresenta a finalidade a ser dada ao imóvel declarado de utilidade 
pública caso venha a ser desapropriado pelo Executivo, qual seja, sua inserção no perímetro 
do Parque Linear Caxingui. 

Enquadra-se, assim, no disposto no art. 11, “caput” e §§ 1º e 4º, da Lei n.º 9.985/2000, 
que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e 
estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 
conservação: 

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

§ 1º O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

[...] 

§ 4º As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão 
denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. 

Da mesma forma, há subsunção ao disposto no art. 5º, k, do Decreto-Lei n.º 3.365/41: 

Art. 5º Consideram-se de utilidade pública: 
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[...] 

k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou 
integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e 
realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e 
locais particularmente dotados pela natureza; 

Satisfeitos, portanto, os requisitos que deverão constar da declaração de utilidade 
pública que, consoante entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito 
Administrativo, 5ª ed., Malheiros Editores, p. 420, são:  

a) manifestação pública da vontade expropriatória; b) fundamento legal em que se 
embasa o poder expropriante; c) destinação específica a ser dada ao bem; d) identificação do 
bem a ser expropriado. 

O projeto encontra-se amparado, portanto, nos artigos 13, inciso I e 37, caput, da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo, cujo teor estabelece a competência do Município para 
legislar sobre assuntos de interesse local, e inclui a consequente iniciativa das leis a qualquer 
membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, 
respectivamente. 

Ante o exposto somos, 

PELA LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público da 
proposta, razão pela qual se manifestam 

FAVORAVELMENTE ao projeto. 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do projeto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, em 16/03/2016. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 

Ari Friedenbach 

Arselino Tatto 

Conte Lopes 

David Soares 

Sandra Tadeu 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 

Juliana Cardoso 

Paulo Frange 

Nelo Rodolfo 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Quito Formiga 

Alessandro Guedes 

Laércio Benko 

Aurélio Miguel 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Jonas Camisa Nova 

Adolfo Quintas 

Atílio Francisco 
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Jair Tatto 

Ota 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/03/2016, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

