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PARECER Nº 660/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0356/2011.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Chico Macena, que dispõe 
sobre a inclusão do endereço eletrônico do Portal de Informações do Município de São 
Paulo nas placas de identificação afixadas nas obras, e dá outras providências. A 
proposta, também, enumera os dados básicos dos projetos de construção, 
reconstrução e reforma de edificações públicas e privadas que devam constar no Portal 
da Prefeitura do Município de São Paulo, disponível para consulta a qualquer cidadão. 
Pode-se inferir, pela justificativa do autor, que seu objetivo vem no sentido de 
democratizar o acesso às informações de obras públicas e particulares, instituindo 
formas simplificadas de utilização e acesso pela sociedade, possibilitando, desta forma, 
que os munícipes possam acompanhar as obras e eventualmente denunciar 
irregularidades. A iniciativa legislativa tem dois principais objetivos bem delineados. 
Primeiramente, observa-se a intenção de facilitar o acesso às informações a respeito 
de construções, reconstruções e reforma de edificações, disponibilizadas no portal da 
prefeitura (conforme o Decreto nº 49.737/08). Outrossim, pretende ampliar os dados 
básicos acerca dessas obras, bem como, tornar visíveis e legíveis as principais 
informações aos munícipes, nas placas de obras. Nessa linha, a proposta contribui 
sensivelmente com um dos princípios de maior relevo, que norteiam a atuação da 
Administração Pública: o da Transparência. A Digníssima Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa, manifestou-se pela legalidade do projeto, mediante a 
propositura de um substitutivo. Ante ao exposto e considerando o relevante interesse 
público que se reveste a propositura, a Comissão de Administração Pública é 
FAVORÁVEL ao projeto, nos termos do SUBSTITUVIVO apresentado pela CCJLP. Sala 
da Comissão de Administração Pública, em 23.05.2012.  
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