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PARECER Nº 1229/02 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 333/02 
Trata-se do Projeto de Lei nº 333/02, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Rodrigues, 
Antonio Paes Baratão, Celso Jatene, Willian Woo e Antonio Goulart, que dispõe sobre a 
criação do Programa de regularização das áreas cedidas às Escolas de Samba, e dá outras 
providências.  
O objetivo da propositura é alcançar um desenvolvimento mais adequado e perene das 
atividades exercidas pelas Escolas de Samba, através da regularização fundiária das áreas 
cedidas às mesmas. Os autores entendem que essa ação trará um estímulo para a 
promoção de atividades filantrópicas e culturais que socializam os seus integrantes, 
preparando-os cultural e profissionalmente para a sua integração na sociedade.  
A Comissão de Constituiçãoe Justiça pronunciou-se pela legalidade do projeto de lei.  
O projeto de lei estabelece que um Grupo de Estudo a ser constituído desenvolverá o 
Programa, e determina o prazo de 60 dias para a regulamentação da lei. 
Em que pese a redação do projeto de lei não esclarecer sobre as diretrizes desse programa 
e que a questão fundiária é mencionada apenas na justificativa, esta Comissão entende que 
a Lei Orgânica do Município, em seu Capítulo III - DOS BENS MUNICIPAIS, já estabelece as 
condições sob as quais poderá ocorrer a regularização fundiária, e que a legislação de 
zoneamento e o Código de Obras e Edificações dispõem sobre as regras que, 
obrigatoriamente, deverão ser atendidas para se alcançar a regularidade das edificações. 
Face ao exposto, e considerando que a proposta busca a organização da ocupação do 
espaço público visando o desenvolvimento social e cultural da comunidade, e que as 
normas para o uso do espaço público já estão definidas na legislação municipal, esta 
Comissão é favorável ao projeto de lei. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 04-09-02 
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