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 PARECER Nº 106/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 660/2006 

Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa 
declarar de utilidade pública, para fins de desapropriação, e posterior criação do denominado 
"Parque Ecológico da Cabeceira do Aricanduva", a área de 121.000 (cento e vinte e um mil) 
metros quadrados, constante da Matrícula n° 49.316 do 7° Cartório de Registros de Imóveis de 
São Paulo, localizada no Distrito de Iguatemi, Subprefeitura de São Mateus. 

A exposição de motivos aponta que a área indicada encontra-se em Zona Especial de 
Preservação Ambiental de modo que seria interessante a preservação de sua vegetação 
nativa. Para além dos aspectos de preservação ambiental, o autor entende que se trata de 
área muito carente de equipamentos sociais de modo que seria útil ao entorno a criação de um 
parque no local. 

A declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação do citado imóvel, está 
fundamentada no artigo 8o do Decreto-Lei 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, ainda, a finalidade a ser dada ao imóvel declarado de utilidade 
pública, caso venha a ser desapropriado pelo Executivo, qual seja, a implementação do Parque 
Ecológico da Cabeceira do Aricanduva. Enquadra-se, assim, no disposto pelo art. 5º, alínea "k" 
do Decreto-lei nº 3.365, de 1941, segundo o qual: 

Art. 5º Consideram-se casos de utilidade pública: 

[...] 

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; (grifamos) 

Satisfeitos, portanto, parte dos requisitos que deverão constar da declaração de 
utilidade pública que, consoante entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, 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. 

Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 

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. Fundamenta-se, ainda, nos artigos 5º, alínea "k" e 8º, ambos do Decreto-Lei 
nº 3.365, de 1941, razão pela qual somos PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE, 
nos termos do substitutivo abaixo aduzido e que visa inserir no texto original o dispositivo legal 
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do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, em que o mesmo se fundamenta, uma vez que tal constitui 
requisito legal da declaração de desapropriação. 

Faz-se necessário, ainda, suprimir os artigos 3º e 5º na parte que alude à implantação 
de determinados equipamentos sociais, bem como a criação do Conselho Gestor do referido 
parque, tendo em conta que estas são atribuições típicas do Executivo e a iniciativa do 
Legislativo, no caso, viola o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, expresso 
no art. 2° da Constituição da República. 

 

SUBSTITUTIVO Nº ___ DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 660/2006 

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação área particular destinada à 
implantação do Parque Ecológico da Cabeceira do Aricanduva, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, com fundamento na alínea "k", do art. 5º do 
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para ser desapropriada judicialmente ou 
adquirida mediante acordo, e criação do denominado "Parque Ecológico da Cabeceira do 
Aricanduva", a área de 121.000 (cento e vinte e um mil) metros quadrados, constante da 
Matrícula n° 49.316 do 7° Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo, localizada no Distrito 
de Iguatemi, Subprefeitura de São Mateus. 

Art. 2º A área a que se refere o artigo anterior é descrita da seguinte forma: 

I - uma gleba de terras, sem cultura e benfeitorias, parte do Sítio Palanque, 
compreendida dentro das seguintes divisas: começa no marco 7-A, cravado na divisa 7-8 da 
área maior; segue pelo rumo 78º30 NE na distância de 72,40 até o marco 8; deflete à 
esquerda, pelo rumo 52º30 NE, por uma extensão de 46,15 m até o marco 9 (cravado na divisa 
com a Fazenda Santa Etelvina); abandona o espigão e deflete à esquerda, descendo em linha 
reta, rumo inicial de 49º00 NW, por uma estensão de 48,20 m até o marco 10; segue pelo rumo 
48º00 NW, por uma extensão de 49,90 m até o marco 11; segue pelo rumo 45º30 NW, por uma 
extensão de 51,05 m até o marco 12; segue pelo rumo 31º20 NW, por uma extensão de 29,05 
m até o marco 13. cravado em um lugar conhecido com olho d’água (nascente do Rio 
Aricanduva); desce, acompanhando o curso irregular do Rio Aricanduva, indo até o marco 15; 
deflete à esquerda e segue pelo rumo 68º30 SW, por uma extensão de 50,00 m até o marco 
16; deflete à esquerda e segue rumo 23º00 SE, por uma extensão de 50,00 m até o marco 17; 
deflete à direita e segue rumo 71º00 SW, por uma extensão de 15,00 m até o marco 18; segue 
pelo rumo 75º00 NW, por uma extensão de 369,00 m até o marco 19; continua pelo rumo 
75º00 NW, por uma extensão de mais 117,00 m até o marco 31; deflete à esquerda e segue 
rumo 23º00 SW, por uma extensão de 185,00 m até o marco 32; deflete à esquerda em linha 
curva, por uma extensão de 7,50 m, até o marco 33; deflete à esquerda pelo rumo 68º30 NE, 
por uma extensão de 106,00 m até o marco 34; deflete à direita pelo rumo 13º00 SE, por uma 
extensão de 60,00 m até o marco 35; deflete à esquerda pelo rumo 74º30 SE, por uma 
extensão de 503,00 m até o marco 7-A, onde se iniciou a descrição. 

Art. 3º Deverão ser mantidas as características naturais da área a que se referem os 
artigos anteriores, poderão, entretanto, serem feitas adaptações necessárias a fim de que a 
mesma se destine à recreação infantil e ao lazer da população, com a implantação de uma 
infraestrutura adequada a tal fim. 

Parágrafo único. Será permitido o livre acesso de visitantes, em horário previamente 
definido. 

Art. 4º A preservação da vegetação original será prioritária sobre qualquer projeto 
idealizado para o local. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 15/04/2009. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/06/2015, p. 113 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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