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PARECER CONJUNTO Nº 266/2013 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 477/12  
Trata-se do Projeto de Lei nº 477/12, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que 
visa desincorporar da classe dos bens de uso comum do povo a área municipal 
correspondente à Rua Oswaldo Imperatrice, Distrito de Itaim Bibi, e autoriza sua 
alienação, mediante licitação.  
Em sua justificativa consta que os órgãos técnicos municipais competentes 
concluíram que a Rua Oswaldo lmperatrice, via sem saída destinada exclusivamente 
a permitir o acesso aos lotes lindeiros, não apresenta interesse sob o ponto de vista 
viário. Sua função deixou de existir em razão de acesso por outra via pública e 
dessa forma, a desincorporação ora proposta não acarretará prejuízo à malha viária 
local, com a qual a referida rua, na verdade, nunca se articulou.  
Destacou também que, esvaziada de sua função específica, a área referida, dadas 
suas características e pequenas dimensões, é imprópria para outro uso público, 
afigurando-se inadequada, por exemplo, para a execução de projeto paisagístico. 
Por outro lado, a pretendida alienação reverterá em recursos para o Erário, que 
poderão ser utilizados para o cumprimento das funções essenciais do Município, 
especialmente em programas que melhor atendam a população.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste Projeto de Lei, considerando que sob o aspecto jurídico, a 
propositura reúne condições para prosseguir em tramitação.  
Considerando os objetivos relevantes desta medida para a população e dentro de 
sua competência de opinar sobre proposições relativas a planos gerais e parciais de 
urbanização e reurbanização no município, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente a este Projeto de Lei.  
A Comissão de Administração Pública, entendendo que esta propositura é relevante 
e benéfica para o Município de São Paulo, também se manifesta favoravelmente a 
este Projeto de Lei.  
Quanto ao aspecto financeiro, considerando que as despesas com a execução desta 
lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, a Comissão de Finanças 
e Orçamento também se posiciona de forma favorável ao Projeto de Lei nº 477/12.  
Sala das Comissões Reunidas, em 02/4/2013  
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE  
Dalton Silvano – PV  
José Police Neto – PSD (contrário)  
Paulo Frange – PTB  
Toninho Paiva – PR  
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
Alfredinho – PT  
Atílio Francisco - PRB  
Coronel Camilo – PR  
David Soares – PSD  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Jair Tatto – PT  
Marta Costa – PSD  
Paulo Fiorilo – PT  
Ricardo Nunes – PMDB  
Wadih Mutran - PP  
 


