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PARECER Nº 256/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

17/2015 

Trata-se do Projeto de Lei nº 0017/2015, que "dispõe sobre a declaração de utilidade 
pública o imóvel localizado na Rua Sabbado D.Angelo, nº 657, distrito de Itaquera, CEP 08210-
790, para construção de equipamento cultural". 

A intenção do seu Autor, o nobre Vereador Toninho Vespoli, é "unificar a atuação 
parlamentar em prol de um objetivo comum: desapropriar o referido imóvel e transformá-lo em 
um bem público para uso do povo, especialmente para a difusão e valorização das ações 
culturais para o desenvolvimento da dignidade da pessoa humana". Ele considera, segundo 
sua Justificativa, que são escassos os locais abertos ao público na região de Itaquera. Assim, o 
bairro carece de um equipamento público com estrutura e serviços destinados á efetivação do 
direito à cultura e lazer da população. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, e apresentou Substitutivo para adequar o texto original à melhor 
técnica de elaboração legislativa, e inserir o dispositivo legal do Decreto-Lei Federal nº 
3.365/41. 

Consultado por esta Comissão quanto ao conceito de "Equipamento Cultural" e a futura 
classificação da área no Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres - 
SAPAVEL, o Executivo apresentou argumentos para fundamentar sua posição "pela 
inviabilidade jurídica (ofende ao Princípio legal da Separação de Poderes), meritória (a região 
possui diversos equipamentos culturais) e financeira (custo para reforma /implementação de 
aproximadamente R$3.330.000,00) do PL". 

Acatando tais argumentos, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente manifesta-se contrária à aprovação do Projeto nº 0017/2015. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 27/03/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/03/2019, p. 81 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


