
PUBLICADO DOC 20/09/2012, PÁG 120 
 
 
 
PROJETO DE LEI 01-00403/2012 do Executivo  
(Encaminhado à Câmara através do ofício A.T.L. 79/12)  
“Aprova e fixa os alinhamentos dos melhoramentos viários implantados ao longo do 
vale do Rio Aricanduva, nos Distritos de Carrão, Aricanduva, São Mateus e Parque 
do Carmo; revoga as Leis nº 4.176, de 5 de janeiro de 1952, nº 6.506, de 27 de 
abril de 1964, nº 8.155, de 22 de novembro de 1974, bem como o inciso I do 
artigo 1º da Lei nº 9.251, de 13 de maio de 1981.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º. De acordo com as plantas anexas nºs 26.939/1 a 26.939/10, classificação 
A-44, do arquivo da Superintendência de Projetos Viários, rubricadas pelo 
Presidente da Câmara e pelo Prefeito como parte integrante desta lei, fica aprovado 
o seguinte plano de melhoramento viário e fixados os alinhamentos existentes:  
I - fixação dos alinhamentos da via de fundo de vale ao longo do Rio Aricanduva, 
formada pelas Avenidas Airton Pretini e Aricanduva e pelas Ruas Turvínia, Alfredo 
de Franco, Cirino de Abreu e Dr. Alanco Silveira, numa extensão aproximada de 
13.000,00m, com largura variável;  
II - abertura da Rua Manoel Graça, com 20,00m de largura e extensão de 
140,00m, desde a Avenida Celso Garcia até a Rua Tomé Alves;  
III - abertura da Rua Emile Zola, com 12,00m de largura e extensão de 300,00m, 
desde a Rua Bento Henriques até a Rua Silva Ortiz;  
IV - prolongamento das seguintes vias:  
a) Rua das Capitanias, com extensão de 42,00m, até a Avenida Aricanduva;  
b) Rua Sebastião de Mendonça, com extensão de 52,00m, até a Avenida 
Aricanduva;  
c) Rua Vila Boa de Goiás, com extensão de 64,00m, até a Avenida Aricanduva;  
d) Rua Bento Rodrigues, com extensão de 55,00m, desde a Rua Emile Zola até a 
Avenida Aricanduva;  
e) Rua Aguiar Lobo, com extensão de 35,00m, desde a Rua Emile Zola até a 
Avenida Aricanduva;  
f) Rua Silva Ortiz, com extensão de 45,00m, desde a Rua Emile Zola até a Avenida 
Aricanduva;  
V - fixação dos alinhamentos das seguintes vias:  
a) Rua Ingu, com largura de 16,00m e extensão de 160,00m, desde a Rua Loanda 
até a Rua Cirino de Abreu;  
b) Rua Antonio Lindouro da Silva, com largura de 16,00m e extensão de 150,00m, 
desde a Rua José Mascarenhas até a Rua João Geraldo;  
VI - formação de praça no perímetro formado pelas Ruas Dr. Ismael Dias, Alfredo 
de Franco e Tiquiá;  
VII - formação de praça no perímetro formado pelas Ruas Tiquiá, Alfredo de Franco 
e Santo Antonio do Pinhal.  
Parágrafo único. Ficam igualmente aprovadas as concordâncias de alinhamento 
constantes das plantas referidas no “caput” deste artigo.  
Art. 2º. Ficam revogadas as Leis nº 4.176, de 5 de janeiro de 1952, nº 6.506, de 
27 de abril de 1964, e nº 8.155, de 22 de novembro de 1974, bem como o inciso I 
do artigo 1º da Lei nº 9.251, de 13 de maio de 1981.  
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Às Comissões 
competentes.”  
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