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PARECER N° 1148/2016 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 129/2014 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alfredinho, autoriza o Poder 
Executivo a promover obras de melhorias em áreas particulares cedidas para o uso comum da 
população e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade.  

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer 
favorável. 

A Comissão de Administração Pública se posicionou favoravelmente à propositura. 

O projeto prevê autorização ao Poder Executivo para que sejam realizadas obras de 
melhoria em áreas particulares que forem cedidas para uso comum da população, além de 
obedecer a regulamento específico que será expedido pelo próprio Executivo Municipal. A 
cessão dessa área particular poderá ser parcial ou total, tendo a duração mínima de 10 anos, 
quando destinada a praças e pistas de caminhadas e 20 anos, quando destinada a campos de 
futebol e outras atividades esportivas. A propositura ainda prevê a isenção do IPTU conforme a 
proporção da área cedida. 

Segundo a justificativa do autor, o projeto visa permitir ao poder público a 
disponibilização de recursos a fim de promover obras de melhoria em áreas particulares 
cedidas para o uso comum da população eis que existem muitas áreas particulares que já se 
consolidaram como espaço de uso comum da comunidade. Entretanto o particular não dispõe 
de recursos para implementar benfeitorias nessas áreas e tampouco o Poder Público pode 
fazê-lo em decorrência de impedimentos legais. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, eis que visa promover a melhoria de espaços 
privados que estão sendo utilizados pela população em geral, principalmente em regiões 
periféricas notadamente carentes de espaços apropriados para a prática esportiva, sendo, 
portanto, favorável o parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 22/06/2016. 

Ver. Reis (PT) – Presidente 

Ver. Claudinho de Souza (PSDB) 

Ver. Eliseu Gabriel (PSB) - contrário 

Ver. Jean Madeira (PRB) - contrário 

Ver. Paulo Fiorilo (PT) - Relator 

Ver. Pr. Edemilson Chaves (PTB) 

Ver. Toninho Vespoli (PSOL) – contrário 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/06/2016, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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