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PARECER N° 880/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0117/2011.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Ítalo Cardoso, que 
“Estabelece medidas de emergência a serem adotadas pelo Poder Executivo 
Municipal, em caso de interdição dos imóveis situados no Município de São Paulo e 
estabelece diretrizes para a concessão do “Aluguel Social” e “Auxilio Recomeçar“”.  
Depreende-se da justificativa apresentada pelo autor que seu objetivo é o de 
estabelecer medidas de emergência em caso de desastres e perda habitacional em 
decorrência de enchentes, que deverão ser adotadas pelo Poder Executivo 
Municipal, quando houver a necessidade da interdição desses imóveis afetados. Na 
persecução deste fim, propõe ações que vão desde a execução de serviços de 
limpeza e desobstrução de vias públicas, canais e cursos d’ água, até mesmo à 
concessão, em caráter excepcional, de “Aluguel Social” e “Auxílio Recomeçar”.  
A propositura também define, para seus efeitos, o conceito de “Aluguel Social” e o 
de “Auxílio Recomeçar”. Para o primeiro caso, orienta ser o direito de moradia para 
as famílias que tiverem seus imóveis interditados, destruídos, mesmo que 
parcialmente, em consequência destes casos de Força Maior, e corresponderá ao 
pagamento de valor mensal de R$ 500,00, por família, devendo ser usado na 
locação ou em outro modo de obtenção de moradia. Já em relação ao “Auxílio 
Moradia”, descreve que este auxílio consiste no pagamento de parcela única no 
valor de R$ 1.000,00, por família vitimada, e tem por objetivo ajudar na compra de 
bens essenciais equivalentes àqueles que tenham sido perdidos em decorrência 
desses acontecimentos danosos.  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 
manifestou-se pela LEGALIDADE do projeto.  
Também há parecer FAVORÁVEL da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente.  
Ante ao exposto, e entendendo que cabe, principalmente, ao Poder Público uma 
resposta rápida e eficiente para estes casos, a Comissão de Administração Pública é 
FAVORÁVEL ao projeto.  
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