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PARECER Nº 1926/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 203/12.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Adolfo Quintas, que 
dispõe sobre a mudança de classificação da Rua Professor João de Oliveira Torres, 
localizada na circunscrição da Subprefeitura de Aricanduva, a fim de torná-la “VIA 
COLETORA”.  
Segundo a propositura, a Rua em questão, atualmente, é classificada como “via 
local”.  
A alteração da classificação para via coletora permitiria a instalação de atividades 
do tipo nR2 (não residencial tolerável), o que seria de grande valia, haja vista que 
no entorno do local existem uma universidade e um Shopping Center.  
Para seguro pronunciamento, em razão da complexidade técnica da matéria, esta 
Comissão requereu fosse enviado ao Executivo pedido de informações, a fim de 
esclarecer se, tecnicamente, o logradouro em questão pode vir a ser classificado 
como via coletora.  
Às folhas 46 e 52 dos autos, o Executivo esclareceu, em suma, que “as solicitações 
de alteração de classificação viária de local para coletora devem-se ao fato da zona 
mista em via local ser muito mais restritiva para as atividades não residenciais, 
tanto em relação ao grupo de atividades permitidas quanto à restrição de área 
construída máxima de 250m². Tal questão foi muito discutida na revisão da Lei 
13.885/2004 no período de 2005 a 2007, sendo aquela época solucionada com a 
proposta de alteração do Quadro 02d que se encontra desde abril de 2007 no site 
inicialmente de SEMPLA e atualmente no site de SMDU”.  
Portanto, sob o aspecto estritamente formal, depreende-se que nada obsta o 
prosseguimento do presente projeto de lei, considerando que os artigos 13, I e XIV, 
e 70, VIII, ambos da Lei Orgânica Municipal, conferem a esta Casa Legislativa 
competência, para iniciar, na espécie, o processo legislativo.  
No que tange ao aspecto material, entendemos que a classificação de via como 
coletora ou local decorre da prerrogativa do Poder Público Municipal de fixar regras 
de uso e ocupação do solo e classificar a rede viária estrutural.  
A definição como via coletora encontra correspondência na Lei nº 13.885, de 25 de 
agosto de 2004 (definida no artigo 145, IV e § 2º, da referida Lei), bem como na 
Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002 (Plano Diretor Estratégico), no art. 110, 
§ 2º, I.  
Assim, a propositura não encontra óbices quanto à legalidade ou 
constitucionalidade, cabendo, entretanto, à comissão competente, qual seja, 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente (art. 47, III, do 
Regimento Interno), a análise quanto a sua viabilidade técnica.  
A despeito da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 053.07.116907-0, em 
trâmite na 10ª Vara da Fazenda Pública, vedar o início da revisão dos Planos 
Regionais até que se ultime a revisão do Plano Diretor, entendemos que não existe 
óbice à tramitação de meras alterações pontuais, como é o caso do presente 
Projeto de Lei.  
No mais, por se tratar de matéria referente ao uso e ocupação do solo, deverão ser 
convocadas, pelo menos, duas audiências públicas durante a tramitação da 
propositura, conforme o disposto no art. 41, VI, da Carta Municipal e art. 85, I, do 
nosso Regimento Interno.  
O projeto dependerá do voto favorável de 3/5 dos membros da Câmara para a sua 
aprovação, nos termos do art. 40, § 4º, inciso I, da nossa Lei Orgânica, sem 
prejuízo do disposto no art. 46, "caput" e § 1º da citada Lei.  
Ante o exposto somos PELA LEGALIDADE, sem prejuízo de adequações que as 
Comissões de Mérito entendam pertinentes.  



Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
05/12/2012.  
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