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PARECER N°1714/17 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 766/2013 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador José Américo, dispõe sobre a 

autorização do município de São Paulo para firmar convênio com o Ministério de Justiça, 
Ministério das Cidades e o Conselho Regional de Engenharia de São Paulo - CREA para 
disponibilizarem Assessória Jurídica e Técnica junto as Subprefeituras para a regularização de 
áreas ocupadas por famílias carentes, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com substitutivo, este elaborado com a finalidade de adequar o projeto à melhor 
técnica legislativa. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável com apresentação de substitutivo, este elaborado com a finalidade de incluir 
alterações em função das ressalvas apresentas pelo Executivo, suprindo-se a expressão “junto 
às Subprefeituras”, devido à competência imposta à SEHAB por força de lei, e também de 
incluir o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, pela atribuição 
conferida aos profissionais arquitetos e urbanistas no âmbito da regularização fundiária. 

A Comissão de Administração pública exarou parecer favorável nos termos do 
substitutivo da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 

A presente propositura dispõe sobre a autorização do município de São Paulo para 
firmar convênio com o Ministério de Justiça, Ministério das Cidades e o Conselho Regional de 
Engenharia de São Paulo - CREA para disponibilizarem Assessória Jurídica e Técnica junto as 
Subprefeituras para a regularização de áreas ocupadas por famílias carentes. 

A proposição complementa as disposições em vigor no que se refere à assistência 
jurídica e técnica específica à regularização urbanística e fundiária para população de baixa 
renda, disponibilizando, para tanto, convênios com entes públicos federais e entidades 
profissionais. Deste modo, amplia o rol de possibilidades de atendimento à população, de 
modo a garantir o direito social à moradia, seguindo o que preconiza o Estatuto da Cidade e o 
Plano Diretor Estratégico. 

Em reposta ao pedido de informações, o Executivo Municipal, por meio da Secretaria 
Municipal de Habitação, apresentou ressalvas ao projeto em questão: O projeto interfere no 
âmbito da discricionariedade do Executivo em firmar convênios; A competência para a 
regularização fundiária pertence a Coordenadoria de Regularização Fundiária (CRF)  (Lei 
15.769/2013, art. 215, inciso VIII) e não às Subprefeituras; O projeto não define a especificação 
da área: pública ou particular. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deve prosperar, sendo favorável, portanto, o parecer 
nos termos do substitutivo da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 22/11/17. 

Juliana Cardoso (PT) Relatora 

Milton Ferreira (Podemos) 

Noemi Nonato (PR) 

Sâmia Bomfim (PSOL) 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/11/2017, p. 108 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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