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PARECER Nº 926/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0117/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ítalo Cardoso, que 
pretende estabelecer medidas de emergência a serem adotadas pelo Poder 
Executivo Municipal, em caso de interdição de imóveis situados no Município de São 
Paulo.  
A propositura visa também estabelecer diretrizes para a concessão do “aluguel 
social” - auxílio monetário mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) para famílias 
que tiveram seus imóveis interditados, destruídos ou parcialmente destruídos em 
decorrência de desastres – e do “auxílio recomeçar” – no valor de R$ 1.000,00 (mil 
reais) a ser pago em parcela única por família vitimada para auxiliar na compra de 
bens essenciais equivalentes àqueles que tenham sido perdidos em decorrência dos 
desastres ou parte deles.  
A propositura reúne condições para prosseguir em tramitação.  
De início deve ser registrado que versa a propositura sobre serviços públicos, 
matéria para a qual a Lei Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa 
privativa ao Prefeito para apresentação de projetos de lei, como, aliás, não poderia 
deixar de ser, posto que tal previsão não encontrava respaldo na Constituição 
Federal.  
Cumpre ainda observar que a matéria de fundo da propositura – garantia de 
moradia para famílias que tiveram seus imóveis interditados – encontra 
consonância com o disposto no Plano Diretor Estratégico, Lei 13.430/02, que 
estabelece:  
Art. 80. São diretrizes para a Política Habitacional:  
...  
XXVIII - a promoção, no caso de necessidade de remoção de área de risco ou de 
desadensamento por necessidade de obra de urbanização, do atendimento 
habitacional das famílias a serem removidas, preferencialmente na mesma região 
ou, na impossibilidade, em outro local, com a participação das famílias no processo 
de decisão.  
Art. 86. São diretrizes para a política de Áreas Públicas:  
...  
IV - a promoção, quando prevista em programas habitacionais, da regularização 
fundiária e da urbanização das áreas públicas ocupadas que cumprirem função 
social, garantindo o reassentamento das famílias removidas por estarem em 
situação de risco ou por necessidade da obra de regularização;  
Para sua aprovação, a proposta dependerá do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros, nos termos do art. 40, § 3º,  XII, da Lei Orgânica.  
Ante o exposto somos,  
PELA LEGALIDADE.  
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