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JUSTIFICATIVA - PL 0269/2019 
Trata-se de projeto de lei de suma importância para a cidade que visa melhorar a 

poluição urbana e a auxiliar à vigilância epidemiológica por conta dos veículos abandonados se 
tornam grandes focos de dengue, bem como servindo para abrigo de animais peçonhentos e 
também servirem de abrigo aos andarilhos. 

É sabido que a questão e veículos abandonados na cidade de São Paulo; trata-se de 
um problema recorrente que tem crescido a cada dia, os pátios municipais estão cheios, em 
muitos casos ultrapassando o seu limite tornando verdadeiras bombas epidemiológicas, vez 
que os veículos ficam acumulados por muito tempo nos pátios a céu aberto. 

A falta de funcionários municipais, equipamentos e locais de guarda em defasagem 
com a realidade cotidiana faz com que seja imprescindível uma parceria para promover de 
forma mais célere a retirada dos veículos e consequentemente a agilidade nos leilões, 
reduzindo o contingente de veículos amontoados em seus locais de guarda. 

Matéria recente editada em agosto de 2018 pela Folha de São Paulo¹ diz que houve 
um aumento de 55% de veículos abandonados em relação ao ano de 2017, problema esse que 
está dirigido a toda a cidade de São Paulo. 

Observa-se também que embora a aplicação da multa seja desencorajadora a fim de 
que não haja esse tipo de ocorrência, isso não inibe os infratores, tornando como solução 
plausível e eficaz a apreensão e leilão desses veículos, no entanto, todo esse tramite precisa 
ser realizado de forma célere a fim de não gerar danos à saúde das pessoas. 

No mais, notamos que a presente matéria está em ressonância com a Lei Orgânica do 
Município, prevista em seu artigo 13, VII. 

Nesse sentido, contamos com a consideração e o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do presente projeto, uma vez que a matéria é da mais alta relevância e atende as 
necessidades epidemiológicas e promoção da saúde pública e melhora a paisagem e poluição 
urbana da cidade. 

__________ 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/apreensao-de-carros-abandonados-
cresce-em-sp-58-sao-flagrados-a-cada-dia.shtml 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/04/2019, p. 68 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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