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PARECER Nº 525/2016 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI 

Nº353/13. 
De autoria do nobre Vereador José Américo, o projeto de lei nº 353/13 dispõe sobre a 

denominação de ruas localizadas no Bairro de Vila Bela. 

Segundo a justificativa apresentada, a iniciativa decorre de solicitação dos moradores 
do Bairro de Vila Bela, cujo processo que visa à regularização do loteamento, de nº 1996-
0.002132-5, tramita na Secretaria de Habitação. O autor ressalta que o seu reconhecimento 
trará, entre outros benefícios, a identificação da rua, colocação de CEP, iluminação, 
manutenção e outros serviços do Poder Público Municipal. 

Em atenção à consulta efetuada pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, o Executivo informou que os logradouros em questão estão contidos na área do 
loteamento Jardim Nova Harmonia/Vila Bela, o qual se encontra em processo de regularização, 
com os projetos de infraestrutura urbana, necessários à sua regularização técnica, já licitados e 
elaborados, estando atualmente no aguardo da realização de licitação para a execução das 
respectivas obras. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se, dessa 
forma, pela legalidade da propositura, por meio do Parecer nº 1649/2013. 

Ante o exposto, considerando que a denominação de logradouros constitui matéria de 
grande relevância social, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
posiciona-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei em pauta. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 13/04/2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/04/2016, p. 157 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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