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PARECER Nº 2344/2013 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 117/12.  
Trata-se do Projeto de Lei de nº 117/12, que “revoga, em todos os seus termos a 
Lei 15.397 de 06/07/2011, que dispõe sobre a desafetação de área municipal e dá 
outras providências”.  
Em sua justificativa, seu autor, o nobre Vereador Eliseu Gabriel, reforça a 
necessidade de revogar o dispositivo mencionado, embora o Executivo já tenha 
declarado sua decisão de desistir da alienação do quarteirão no Itaim, por 
considerar que “inexiste tempo hábil para concretizar as licitações até o fim do 
corrente ano”. Ele considera, ademais, que a lei vigente “já nasceu nula em todos 
os seus termos”, uma vez que durante sua tramitação não foram realizadas as duas 
audiências públicas exigidas pelo Regimento Interno da Câmara e pela L.O.M. para 
matérias que afetam crianças e adolescentes.  
Além de revogar a lei citada, o PL descreve a localização da área objeto da 
desafetação: Avenida Horácio Lafer, a Rua Salvador Cardoso, a Rua Cojuba e a Rua 
Lopes Neto, Distrito do Itaim Bibi, Subprefeitura de Pinheiros; E estabelece que o 
Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.  
Considerando que nada obsta o prosseguimento do projeto do ponto de vista 
jurídico, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade. Apresentou, entretanto, Substitutivo a fim de adequá-lo “à 
melhor técnica de elaboração legislativa”:  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, observando que o 
Substitutivo aprovado corrigiu o lapso formal constante no PL original, que se 
referia à propositura como se tratasse de um “Decreto Legislativo”, manifesta-se 
favoravelmente ao Projeto de Lei nº 117/12, na forma do Substitutivo da CCJLP.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
23/10/2013.  
Andrea Matarazzo – (PSDB) - Presidente  
Toninho Paiva – (PR) - Relator  
Dalton Silvano – (PV)  
José Police Neto – (PSD)  
Nabil Bonduki – (PT)  
 


