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PARECER Nº 0038/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº  0015/09. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Juscelino Gadelha, que visa 
revogar todas as disposições da Lei nº 11.605, de 12 de julho de 1994, lei das vilas, 
mantida expressamente em vigor pelo art. 270 da  Lei nº 13885/04 que estabelece 
normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais 
Estratégicos das Subprefeituras e dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o 
uso e ocupação do solo do Município. 
Segundo a justificativa apresentada ao projeto, esta proposta reflete os resultados 
alcançados pela Comissão de Estudos Comissão de Estudos sobre os Impactos 
Ambientais decorrentes da Implantação de Condomínios Horizontais no entorno do 
Parque Alberto Loefgreen e Serra da Cantareira, realizada em 2006, na Câmara 
Municipal de São Paulo.  
Sob o aspecto jurídico nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei que 
encontra fundamento no art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal que atribuem 
competência aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e promover, 
no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
Encontra fundamento também nos artigos 13, I e XIV, da Lei Orgânica do Município, 
segundo os quais compete à Câmara legislar sobre assuntos de interesse local e 
aprovar as diretrizes gerais de desenvolvimento urbano, o Plano Diretor, a legislação 
de controle de uso, de parcelamento e de ocupação do solo urbano. 
Tendo em vista que o presente projeto de lei trata de matéria de plano diretor e de uso 
e ocupação do solo,  durante sua tramitação deverão ser convocadas pelo menos 2 
(duas) audiências públicas, conforme determina o art. 41, I, da Carta Municipal. 
Nos termos do art. 40, § 4º, II, da Lei Orgânica Municipal, a propositura dependerá do 
voto favorável de 3/5 dos membros da Câmara para a sua aprovação. 
Pelo exposto somos, sem prejuízo do disposto no art. 46, "caput" e § 1º da LOM, 
somos, 
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 25/3/09 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente 
Abou Anni – PV - Relator 
Agnaldo Timóteo – PR 
Gabriel Chalita – PSDB 
Gilberto Natalini – PSDB 
João Antonio – PT  
José Olímpio - PP 
Kamia – DEM 
 


