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PARECER N° 767/2012 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 184/2011.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Chico Macena que declara de 
utilidade pública para fins de desapropriação área localizada no Morro do Querosene, 
no Distrito do Butantã, para criação do Parque Ambiental e Cultural Chácara da Fonte 
no Município de São Paulo, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade na forma de substitutivo, proposto a titulo de aperfeiçoamento da presente 
propositura com o intuito de adequá-la a legislações relativas ao tema, sobre a qual a 
proposição se fundamenta.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em sua análise 
manifestou-se favoravelmente ao projeto, na forma do texto original.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em sua análise, entende que a 
proposição é meritória, atinge o interesse público e deve prosperar pelos motivos que 
seguem.  
A proposta em tela pretende declarar como de utilidade pública uma das poucas áreas 
urbanas que ainda apresentam resquícios de mata atlântica, contém três fontes d’água 
e, não bastasse, ainda detém valor histórico eis que uma das fontes é citada como 
uma das paradas da lendária trilha indígena do Peabiru, que cruzava o continente 
ligando o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico e áreas do sul do país. Caminho este 
que, com o processo de ocupação colonial, também teria sido utilizado pelos 
bandeirantes e tropeiros. Desta maneira, tal espaço geográfico ganha materialidade 
pelo sua importância histórica.  
Ademais, a criação do parque irá contemplar antiga reivindicação da comunidade do 
seu entorno. O Morro do Querosene é conhecido na cidade pelas suas festas 
tradicionais fundadas no “bumba meu boi”, sendo um dos poucos espaços públicos, 
com ampla participação comunitária, que ainda mantém e promove tal tradição 
cultural. Contudo, também há outras expressões culturais como a capoeira, 
mamulengos, tambor de crioula, samba de roda, maracatu, capoeira que a 
comunidade promove e, nesta perspectiva, parte da área do parque viria a servir como 
espaço adequado para a organização, preparação, ensaios, oficinas e guarda de 
materiais, a partir da conformação de uma espécie de centro cultural que venha a dar 
guarida a essas manifestações da cultura popular brasileira.  
Assim, a proposição em análise insere-se num processo de manutenção da memória 
social, promoção da cultura e proteção de áreas de valor histórico e, neste caso, 
também ambiental revestindo a proposição de interesse público de maneira 
inequívoca.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer na forma do substitutivo abaixo 
aduzido, apresentado com o objetivo de dirimir erro de digitação na referência aos 
imóveis que se pretende declarar como de utilidade pública, assim como indicar suas 
respectivas áreas.  
Substituivo nº                              da Comissão de Educação, Cultura e Esportes ao 
Projeto de Lei nº 184/2011.  
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação área localizada no Morro do 
Querosene, no Distrito do Butantã, para a criação do Parque Ambiental e Cultural 
Chácara da Fonte, no Município de São Paulo, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, com fundamento nas alíneas “i” e “k”, do 
art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para serem 
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo, os imóveis particulares 



situados em área particular localizada entre a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e 
Rua Santanesia, Bairro Vila Pirajussara, Distrito Butantã, Subprefeitura Butantã, Setor 
fiscal 82, identificado no SQL sob os nºs 082.402.0001-1 (que totaliza a área de trinta 
e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito metros quadrados - 39.448 m2) e 
082.402.0081 (que totaliza a área de dois mil duzentos e cinquenta e oito metros 
quadrados – 2.258m2), para implantação do Parque Ambiental e Cultural Chácara da 
Fonte.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, vigorando pelo prazo de 5 
(cinco) anos, revogadas as disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 30/05/2012.  
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