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PARECER Nº 1581/2017 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA  

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0300/2013 
O presente projeto de lei, de autoria dos Nobres Vereadores Goulart e Rodrigo Goulart 

(PSD), “dispõe sobre a implantação de via expressa intitulada, Marginal da Represa Billings 
integrada ao Sistema Viário já existente, em especial a Marginal do Rio Pinheiros, interligando 
a ponte Vitorino Goulart até a ponte Transamérica, no âmbito do Município de São Paulo, e dá 
outras providências”. 

Depreende-se da justificativa dos autores, que “...a presente iniciativa se destina a 
aperfeiçoar o sistema viário na cidade, em especial diminuir o trânsito na região sul.”, bem 
como: “... a obra em questão completará vários projetos de obras públicas em execução, como, 
por exemplo, a extensão da Marginal do Rio Pinheiros” e “... é certo que a presente iniciativa 
efetivará o uso social ordenado, dando ênfase aos recursos naturais existentes, e assim evitar-
se-á uso inapropriado ou ocupação irregular no entorno da represa”. 

 A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
legalidade da propositura. 

 A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
favoravelmente ao Projeto de Lei, propondo, no entanto, um substitutivo com a finalidade de 
adequá-lo às questões levantadas durante a realização das audiências públicas, de forma que 
se substitui o termo “via Expressa” por “via arterial”. 

Diante do exposto e considerando que iniciativa promove melhorias das vias públicas e 
no trânsito de veículos na região da Represa Billings, somos favoráveis à aprovação do projeto 
de lei, nos termos do substitutivo da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 08/11/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/11/2017, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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