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PARECER Nº1801/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 117/11  
Trata-se do Projeto de Lei nº 117/11 de autoria do nobre Vereador Ítalo Cardoso que 
visa estabelecer medidas de emergência a serem adotadas pelo Poder Executivo 
Municipal, em caso de interdição dos imóveis situados no Município de São Paulo e 
estabelece diretrizes para a concessão do “Aluguel Social“ e “Auxilio Recomeçar”.  
De acordo com justificativa apresentada, todos os anos fortes tempestades de verão 
castigam a cidade, desabrigando famílias e deixando um rastro de destruição, 
situações estas recorrentes, que devem ser enfrentadas com medidas de prevenção. 
Quando estas medidas não forem tomadas ou se mostrarem ineficientes o Executivo 
deverá realizar ações com o objetivo de minimizar as perdas e transtornos sofridos 
pela população.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação - CCJLP manifestou-se pela legalidade 
do Projeto através do Parecer nº 926/11.  
A presente proposição tem como finalidade mitigar os efeitos das recorrentes tragédias 
ocorridas no Município de São Paulo, relativo ás inundações, deslizamentos, 
desmoronamentos e outros eventos danosos.  
Várias são as causas que contribuem para a ocorrência de desastres nas áreas urbanas 
como construções em áreas de risco suscetíveis a deslizamentos ou inundações, 
assoreamento do leito dos rios, impermeabilização do solo, obstrução do sistema de 
drenagem, além de fatores climáticos. Tais eventos acarretam prejuízos à população, 
principalmente aos mais carentes.  
Note-se que, em muitos casos, a capacidade de resposta do poder público fica aquém 
das necessidades prementes da população que sofrem diretamente restrições e perdas 
decorrentes de um grande revés.  
Considerando a relevância da iniciativa que visa instituir medidas essenciais ao 
atendimento emergencial da população afetada por desastres urbanos, a Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, manifesta-se favoravelmente ao 
Projeto de Lei nº 117/11.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 14/12/2011.  
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