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PARECER Nº 939/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 660/2006 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, visa declarar de 
utilidade pública e autorizar a desapropriação de área para a criação do Parque Ecológico da 
Cabeceira do Aricanduva, situado no distrito de Iguatemi, Subprefeitura de São Mateus. 

A propositura determina que a área em questão deverá ter mantida suas características 
naturais, sofrendo, contudo, as necessárias adaptações a fim de que se destine à recreação 
infantil e ao lazer da população, além de estabelecer a criação de um conselho gestor definido 
pelo Executivo. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela constitucionalidade e legalidade com apresentação de substitutivo visando "inserir no texto 
original o dispositivo legal do Decreto-Lei n° 3.365, de 1941, em que o mesmo se fundamenta" 
e "suprimir os artigos 3° e 5° na parte que alude à implantação de determinados equipamentos 
sociais, bem como a criação de Conselho Gestor do referido parque, tendo em conta que estas 
são atribuições típicas do Executivo (...)". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 02/06/2015. 
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