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JUSTIFICATIVA - PL 0209/2017 
Com a aprovação da Lei n° 16.486, de 12 de julho de 2016, a travessa, até então 

inominada, localizada com início na altura do número 93 da Rua Itaú e término na esquina da 
Rua Silvestre Gonçalves, altura do número 87, com a Rua Silvério de Carvalho, altura do 
número 415, bairro do Limão, Subprefeitura da Casa Verde/Cachoeirínha/Limão, passou a se 
chamar Viela Sanitária Orozimbo Cazelatto. 

Segundo o Dec. Municipal n° 49.346, de 27 de março de 2008, a classificação de viela 
sanitária deve ser atribuída a logradouros que: 

"Art. 2° 

VI - viela sanitária é o espaço destinado ao escoamento de águas pluviais e, 
eventualmente, circulação de pedestres, interligando dois logradouros, sem acesso de lotes 
para ela, com largura de até 4,00m entre os alinhamentos;" 

O Projeto de Lei original (PL n° 831/13), de autoria do Nobre Vereador Rubens Calvo, 
do PDT, atribuía a classificação correta, ao denominá-la como Travessa Orozimbo Cazelatto. 

Isto porque há vários lotes que possuem entrada e saída por esse logradouro, que 
também se presta à circulação de veículos para o acesso a essas construções, o que é 
possível devido à sua largura. 

Com efeito, é possível constatar-se que há efetivamente lotes com endereço nesse 
logradouro pela análise ao abaixo-assinado, juntado à justificativa da presente iniciativa 
parlamentar. 

Há vários lotes que, ao longo dos anos, foi sendo ocupados de fato e posteriormente 
desmembrados, com o reconhecimento do Poder Público, que permitiu a instalação de 
infraestrutura básica, como luz, água e esgoto. 

Esse fato é facilmente verificado com a análise da foto de satélite, disponibilizada pelo 
Google Maps na internet, assim como nas fotos que acompanham este projeto, que denota 
várias entradas de habitações, assim como a circulação de veículo. 

Assim, segundo o próprio Decreto Municipal mencionado, o logradouro deveria receber 
a classificação de Travessa, por preencher os requisitos necessários. 

A classificação como Viela Sanitária figura depreciativa aos moradores, o que autoriza 
a presente alteração de denominação para Travessa, conforme preceitua o inc. III do art. 5º da 
Lei 14.454, de 27 de junho de 2007: 

"Art. 5º É vedada a alteração de denominação de vias e logradouros públicos, salvo 
nos seguintes casos: 

(...) 

III - quando se tratar de denominação suscetível de expor ao ridículo moradores ou 
domiciliados no entorno." 

De fato, trata-se de uma correção necessária, em respeito aos moradores e munícipes 
daquele local, que não merecem apresentar endereço em uma "viela sanitária" e não 
conseguem, atualmente, receber em suas residências fretes e correspondências, além da 
instalação de infraestrutura como guias, sarjetas, bocas de lobo e pavimento. 
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Pelos motivos acima apresentados e por objetivar o interesse público geral, espero 
contar com o voto favorável dos nobres Pares à presente propositura. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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