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PARECER Nº 1293/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0132/14. 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visava 
dispor sobre a alteração de zoneamento do trecho da Rua Natingui, localizada na Subprefeitura 
de Pinheiros. 

De acordo com o texto proposto, fica incluído no Quadro nº 04E do Livro XI, Anexo à 
Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, que relaciona os trechos de logradouro públicos 
enquadrados na Zona de Centralidade Linear ZCLz-II, o trecho da Rua Natingui, compreendido 
entre a Rua Heitor de Andrade e Rua Djalma Coelho. 

Esta Comissão requereu fosse enviado ao Executivo pedido de informações, a fim de 
esclarecer se a descrição do perímetro cujo zoneamento a proposta pretende alterar está 
correta, bem como se a proposta é compatível com o Plano Diretor Estratégico. 

Às folhas 45/52 e 55/60 encontram-se a resposta do Executivo, ressaltando-se que às 
fls. 58 constou a informação de que "a Rua Heitor de Andrade não termina perpendicularmente 
à Rua Natingui, bem como termina no meio da Quadra Fiscal 347 do Setor 81, não sendo 
possível precisar sua delimitação, restando dúvida, portanto, com relação aos lotes que 
estariam enquadrados em ZCIzII" e que o projeto não atende o disposto "no inciso XLV do art. 
27, pois ao se incluir na Zona de Centralidade Linear ZCLz-II o trecho da Rua Natingui entre a 
Rua Heitor de Andrade e a Rua Djalma Coelho, os lotes contidos na antiga zona de uso PI ZER 
1/01 terão índices e parâmetros urbanísticos menos restritivos do que aqueles atualmente 
aplicados" e por fim, indaga o Executivo, "qual a pertinência de uma alteração localizada na 
legislação de uso do solo, uma vez que esta legislação como um todo está sendo revista e 
deverá ser encaminhada à Câmara Municipal". 

Com efeito, cumpre observar que a norma que se pretende alterar foi revogada in 
totum pela Lei nº 16.402, de março de 2016, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação 
do solo no Município de São Paulo, de acordo com a Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, 
que estabelece o Plano Diretor Estratégico, fato que acarreta a perda de objeto da propositura, 
visto que esta pretendia incluir o trecho da Rua Natingui, compreendido entre a Rua Heitor de 
Andrade e Rua Djalma Coelho no Quadro nº 04E do Livro XI, Anexo à Lei nº 13.885/04 que foi 
expressamente revogado; passando, portanto, o sistema de parcelamento, uso e ocupação do 
solo a possuir nova sistemática, com Quadros e Classificações diversas. 

Diante do exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 03.08.2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/08/2016, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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