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PARECER Nº 1445/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

338/18. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que "denomina 
Passarela Oddone Dall'Occo a passagem elevada para pedestres situada transversalmente 
sobre a Rua Francisco Peres, tendo nas extremidades a Rua Ettore Lantieri e a Estação 
Sacomã do Expresso Tiradentes, Distrito do Ipiranga, Prefeitura Regional do Ipiranga, e dá 
outras providências". 

Segundo a justificativa apresentada, o projeto tem como objetivo homenagear o sr. 
Oddone Dall Occo, por seu espírito empreendedor e sua dedicação à família e à comunidade 
local. 

Além da justificativa, a proposta vem acompanhada da certidão de óbito, de foto e 
mapa do local a ser denominado. 

Em resposta aos pedidos de informações formulados pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa, o Executivo, através da Divisão de Logradouros e 
Edificações SMUL/CASE/DLE (em fl. 28), informou que o nome proposto não constitui 
homonímia e que a descrição e a classificação do logradouro estão corretas, apontou, porém 
para a necessidade de confirmação da titularidade do bem. Desse modo, após consultar os 
órgãos responsáveis, o Coordenador Geral do Consultivo - PGM/CGC, concluiu que a 
passarela integra o patrimônio municipal, por fazer parte do Terminal Sacomã do Expresso 
Tiradentes. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, então, manifestou-se 
pela legalidade da propositura, aprovando, contudo, substitutivo para adequar o texto às regras 
de técnica legislativa estabelecidas pela Lei Complementar n° 95/1998, que dispõe sobre 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, diante dos aspectos 
que lhe compete analisar, considera a proposição adequada às normas urbanísticas, razão 
pela qual se manifesta favoravelmente à sua aprovação, nos termos do substitutivo aprovado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 04/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 114 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


