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PARECER Nº 1305/2018 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

571/16. 

 Trata-se do Projeto de Lei nº 571/16, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que 
"Autoriza o Poder Executivo a alterar o SQL 078.431.0007 para ZEIS 3, no mapa de 
zoneamento da Subprefeitura da Lapa da Lei 16.402, referente ao Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo (LPUOS), de 23 de março de 2016". 

De acordo com a justificativa apresentada, o projeto tem como objetivo preservar o 
bairro do Parque Anhanguera/Vila Jaguara da instalação de uma estação de transbordo, bem 
como destiná-lo ao atendimento da demanda por moradia na região. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, com aprovação de substitutivo, "para que o projeto veicule comando 
normativo, e não mera autorização para o Prefeito, uma vez que se trata de matéria sujeita à 
propositura por qualquer membro desta Casa (art. 37, "caput", da Lei Orgânica do Município), 
além da impropriedade da veiculação de autorização ao Executivo por lei". 

O Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050/14) prevê, em seu Quadro 8, a instalação de 
uma estação de transbordo na área objeto da propositura. Esta atividade está enquadrada na 
subcategoria de uso INFRA-6 pela Lei nº 16.402/2016, caracterizando-se como ponto de 
transferência dos resíduos coletados na cidade, por caminhões compactadores, para carretas 
que os transportam aos aterros sanitários. 

Dessa forma, diante dos aspectos que lhe compete analisar, 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 22/08/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/08/2018, p. 120 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


