
PUBLICADO DOC 11/08/2012, PÁG 132 
 
 
 
PARECER Nº 1174/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 329/11.  
Trata-se do Projeto de Lei nº 329/11, de autoria do nobre Vereador Juscelino 
Gadelha, que dispõe sobre a criação do Parque Municipal Sabbado D’Angelo e dá 
outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto, por meio do Parecer 1658/11, com a 
elaboração de Substitutivo.  
O projeto de lei tem como objetivo criar um parque municipal em área de 
propriedade particular situada na Subprefeitura de Itaquera, próxima à Avenida 
Jacu-Pêssego, originária do primeiro loteamento da região, destinado a chácaras e 
casas de veraneio, que pertenceu ao empresário Sabbado D’Angelo, um dos 
maiores incentivadores do esporte no Brasil, por volta da década de 1930.  
A imagem aérea do local indica a existência de vegetação de porte arbóreo, grafada 
como vegetação significativa e imune ao corte pelo Decreto nº 30.443/1989, 
cobrindo grande parte do terreno, assim como a existência de algumas edificações. 
Cabe ressaltar que a região apresenta um alto grau de impermeabilidade do solo, o 
que justificaria plenamente a implantação do parque pretendido.  
Entretanto, por constituir terreno de propriedade privada, é necessário que se 
efetue a declaração de utilidade pública da área, com vistas à sua desapropriação, 
medida já contemplada no Substitutivo elaborado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa.  
Considerando, portanto, as características da área na qual se propõe implantar o 
parque, assim como os benefícios ambientais, sociais e culturais que ele poderá 
proporcionar aos moradores da região, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente posiciona-se favoravelmente à sua aprovação, nos 
termos do Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
08/08/2012.  
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