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PARECER Nº 735/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE EMENDA À 

LEI ORGÂNICA Nº 7/2018. 
Trata-se do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 7/2018, de autoria do nobre Vereador 

Gilberto Natalini, que trata de Emenda à Lei Orgânica do Município para alterar o art. 180 em 
consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a plataforma "Harmony of 
Nature", estabelecida pela Assembleia Geral da ONU. 

De acordo com a justificativa apresentada, a propositura visa propiciar que "o texto 
magno do Município fortaleça as políticas ambientais em nível local, com vistas a contribuir a 
partir de sua autonomia constitucional com o planejamento para a conquista da 
sustentabilidade no País". 

A plataforma em questão foi criada a partir da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em 2009, diante da necessidade de se promover um cenário de harmonia com a natureza, 
visando alcançar um balanço equilibrado entre as necessidades econômica, social e ambiental 
das gerações presentes e futuras. 

No momento atual, em que a flexibilização da legislação ambiental surge como 
discurso para, supostamente, alavancar a retomada do crescimento econômico, a defesa do 
meio ambiente torna-se absolutamente fundamental. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, por meio do Parecer 232/2018, com aprovação de substitutivo para 
adequar o texto à melhor técnica de elaboração legislativa. 

Diante do exposto e do caráter relevante da medida proposta, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei, nos 
termos do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 22/05/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/05/2019, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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