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PARECER Nº 1035/2018 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

017/17. 
De autoria do nobre Vereador Ricardo Nunes, o presente projeto de lei "acrescenta 

incisos VI, VII, VIII e IX ao § 1º do artigo 1º, insere §§ ao artigo 2º e ao artigo 5º, e insere inciso 
V ao artigo 6º, da Lei n° 16.359 de 13 de janeiro de 2016, e dá outras providências". 

A iniciativa, segundo a sua justificativa, objetiva complementar os incentivos já 
concedidos pela Lei nº 16.359 de 13 de janeiro de 2016, que visam fomentar e fortalecer as 
iniciativas empreendedoras na região, tendo como foco a geração de empregos e o aumento 
do consumo perto das residências, evitando-se, assim, deslocamentos para outras regiões de 
São Paulo. Acrescenta, o autor, que o projeto inclui toda a região sul e extremo sul da cidade 
nos benefícios concedidos a empreendedores comprometidos com o progresso da região. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

Como constava na proposição que originou a Lei nº 16.359 de 13 de janeiro de 2016, a 
iniciativa pretende incluir as Prefeituras Regionais de Campo Limpo, Cidade Ademar, M’Boi 
Mirim e Santo Amaro, nos incentivos previstos pela referida Lei, que estão restritos à  
Parelheiros e Capela do Socorro. 

No que tange o diploma básico de politica urbana no município, o plano diretor (Lei nº 
16.050, de 31 de julho de 2014) apresenta um conjunto de estratégias ao desenvolvimento 
urbano, dentre os quais, aponta para a indução à instalação de atividades não residenciais no 
território. Para tanto, o plano prevê a possibilidade de isenções fiscais a partir de legislação 
complementar, como instrumento para estimular a implantação de polos estratégicos de 
desenvolvimento econômico (art. 177) na Macroarea de Estruturação Metropolitana e situados 
em regiões de baixo nível de emprego e grande concentração populacional, que apresentam 
potencial para a implantação de atividades econômicas. 

Nessa direção, os distritos da zona sul que a iniciativa pretende estender os benefícios 
fiscais da Lei nº 16.359, de 2016, apresentam padrões de desenvolvimento urbano aquém das 
áreas centrais, estando em grande parte, nas macroáreas de redução da vulnerabilidade 
urbana segundo o PDE, as quais são ocupadas por população predominantemente de baixa 
renda. 

Desse modo, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
considerando a relevância da presente iniciativa sob o aspecto urbanístico, manifesta-se 
favoravelmente a sua aprovação. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 20/06/2018. 

Toninho Paiva - PR- Presidente 

Alfredinho - PT 

Camilo Cristófaro - PSB 

Fábio Riva - PSDB - Relator 

Souza Santos - PRB 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/06/2018, p. 54 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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