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PARECER Nº 750/08 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE  SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 744/02. 
Visa o presente Projeto de Lei nº 744/02, de autoria do Nobre Vereador Goulart, dispor 
sobre a mudança de destinação das áreas municipais cedidas aos “Clubes Desportivos 
Municipais” - CDMs, e dar outras providências. 
A proposta de lei em apreço busca condicionar a mudança de destinação de áreas municipais 
cedidas aos CDMs à necessária e prévia relocação do clube existente. Tal relocação não 
atrela, sob nenhum aspecto, a entidade gestora dos CDMs, naquela ocasião, á permanência 
no clube desportivo relocado, podendo o Poder Público, à sua conveniência, substituí-la por 
outra, desde garantida a livre concorrência. Estabelece que sejam asseguradas nesta 
relocação, as proporções entre as áreas em questão e a manutenção do tipo de atendimento 
já experimentado pela população beneficiada.  
Determina, ainda, que a área disponível a relocação não diste mais que 2 km (dois 
quilômetros) da área onde se situar o clube desportivo de origem e que, na impossibilidade 
do cumprimento dos quesitos elencados, o Poder Público poderá redistribuir as atividades 
daquela unidade em áreas distintas que somem na totalidade área idêntica ou superior 
metragem da existente. Por derradeiro, que seja nesta relocação garantida a manutenção e 
ampliação das áreas permeáveis existentes.  
Em sua Justificativa o autor argumenta que a atividade desportiva é fator de integração 
entre as diversas camadas sociais e de aprendizado sistêmico da superação de dificuldades e 
atingimento de metas. Esclarece que os CDMs são constituídos, em geral, por espaços pouco 
edificados e pouco impermeabilizados, com bastante arborização, de características tão 
valiosas quanto raras no meio urbano. Entende que a medida proposta pelo PL assegura 
uma condição mais perene de existência àqueles espaços, fato que contribui para a 
qualidade de vida presente e futura dos integrantes de uma cidade tão carente de espaços 
verdes e de recreação.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente considera que a proposta de 
lei tem grande significado para a comunidade e se posiciona favorável à sua aprovação, em 
especial ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa, já 
que garante aos atuais Clubes da Comunidade que continuem existindo, resguardando seu 
desaparecimento em virtude de eventuais mudanças de finalidade O mecanismo apontado 
garantirá a relocação dos clubes desportivos municipais para área semelhante, quando 
constatada a necessidade pública de utilização de sua área original. 
Sala da Comissão de Politica Urbana, Metropolitana e meio AMbiente, 25/06/08 
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