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PARECER Nº 989/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 300/2013.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, que 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.  
De acordo com a proposta, a marginal terá a função de interligar as pontes Vitorino 
Goulart e Transamérica, objetivando diminuir o trânsito e melhorar o transporte na 
região sul.  
Sob o ponto de vista jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em 
tramitação, consoante será demonstrado.  
Segundo disposto no art. 30, I, da Constituição Federal:  
Art. 30. Compete aos Municípios:  
I – legislar sobre assuntos de interesse local.  
Nesse diapasão, a Lei Orgânica Paulistana reza:  
Art. 13. Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o 
especificado no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente:  
I – legislar sobre assuntos de interesse local.  
Note-se que a matéria em pauta retrata típica situação de interesse local, na 
medida em que versa sobre a realização de obra pública tendente a proporcionar a 
estrutura necessária à ordenação do espaço urbano, de modo que a circulação dos 
meios de transporte e de pessoas se faça da maneira mais adequada possível.  
Para ser aprovado o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII da Lei Orgânica do 
Município.  
Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
05/06/2013.  
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