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NA PUBLICAÇÃO HAVIDA NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 
24/06/2017, PÁG. 71, COLUNA 04, LEIA-SE COMO SE SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 

PARECER Nº 830/2017 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO  

DE LEI Nº 300/13 
Trata-se do Projeto de Lei nº 300/13, de autoria dos nobres Vereadores Goulart e 

Rodrigo Goulart, que "Dispõe sobre a implantação de via expressa intitulada, Marginal da 
Represa Billings integrada ao Sistema Viário já existente, em especial a Marginal do Rio 
Pinheiros, interligando a ponte Vitorino Goulart até a ponte Transamérica, no âmbito do 
Município de São Paulo, e dá outras providências". 

A justificativa apresentada esclarece que o objetivo da propositura é o de ampliar e 
aperfeiçoar o sistema viário da cidade de São Paulo, e em especial, diminuir o trânsito na 
região sul, tendo em vista que a obra complementará vários projetos de obras públicas em 
execução, como por exemplo, a extensão da Marginal do Rio Pinheiros e evitará o uso 
inapropriado ou a ocupação irregular no entorno da represa Billings. Além disso, considera que 
esta obra melhorará o transporte na região, incentivará investimentos de vários segmentos da 
economia e integrará a malha viária existente, ligando a região aos centros financeiros e 
turísticos da cidade. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei. 

No que se refere aos aspectos que lhe compete analisar, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei, 
propondo, no entanto, um substitutivo com a finalidade de adequá-lo às questões levantadas 
durante a realização das audiências públicas. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI 300/2013. 

Dispõe sobre a implantação de via arterial intitulada Marginal da Represa Billings, 
integrada ao Sistema Viário já existente, em especial a Marginal do Rio Pinheiros, e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º. Esta Lei determina a implantação de via arterial intitulada Marginal da Represa 
Billings, a ser integrada ao Sistema Viário já existente, mediante a construção do 
prolongamento da Marginal do Rio Pinheiros, desde a ponte Vitorino Goulart até a ponte 
Transamérica, no âmbito do Município de São Paulo. 

Art. 2º. A via denominada Marginal da Represa Billings deverá ter o percurso ao longo 
de toda a orla da Represa Billings, desde o Complexo Viário Jurubatuba até o Cantinho do 
Céu, Jardim das Gaivotas. 

Parágrafo único. A implantação da Marginal da Represa Billings deverá ser precedida 
de realização de estudos pelo Executivo, visando à avaliação dos eventuais impactos 
decorrentes de sua construção e orientação para elaboração de projeto para a via. 
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Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 21/06/2017.   
Souza Santos (PRB) - Presidente 

Camilo Cristófaro (PSB) 

Eduardo Matarazzo Suplicy (PT) 

Fabio Riva (PSDB) 

José Police Neto (PSD) - Relator 

Paulo Frange (PTB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/06/2017, p. 66 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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