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PARECER Nº 278/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO  SOBRE  O  PROJETO DE LEI Nº 445/12.  
O presente projeto de lei, de autoria do Executivo, altera os alinhamentos fixados 
pelo artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.251, de 13 de maio de 1981, para a Rua 
Antonio de França e Silva, no Distrito de Sapopemba.  
Segundo a exposição de motivos, a iniciativa visa aprovar novo traçado para a Rua 
Antonio de França e Silva com o objetivo de adequá-lo ao viário existente, de modo 
a acompanhar a divisa dos lotes particulares, além de compatibilizar a largura da 
via com a Rua Maria Farneti. Com a alteração proposta, evita-se atingir o interior 
das quadras implicando, assim na redução de áreas a desapropriar e em menor 
ônus para o erário municipal. Ressalta, ainda, aquele poder, que o Plano Regional 
Estratégico da Subprefeitura de Sapopemba/Vila Prudente contempla o traçado 
pretendido para a ligação viária, objeto da presente proposição.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, manifestou-se pela 
legalidade da propositura.  
Considerando a relevância da medida, que decorre de necessário ajuste ao 
melhoramento viário em função da situação fática consolida no local, a Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à 
aprovação da propositura.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra 
nada a opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, 
posicionando-se favoravelmente ao presente projeto de lei.  
Sala das Comissões Reunidas, em 09/4/2013  
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Paulo Frange – PTB  
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