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PARECER Nº 1025/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 569/11  
O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Attila Russomanno “dispõe 
sobre a obrigatoriedade onde estabelecimentos que dispõe de ambientes 
sonorizados, anunciem o nome de cidadão que esteja sendo solicitado pela 
autoridade”. Nesse sentido, a iniciativa refere-se à solicitação das seguintes 
autoridades competentes: policial militar, bombeiro militar, guarda civil 
metropolitano e agente de trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 
as quais deverão obrigatoriamente identificar-se ao responsável pelo 
estabelecimento, mediante a apresentação da devida identificação funcional. 
Conforme a iniciativa, para que haja a solicitação deverá obrigatoriamente haver o 
requerimento verbal ou escrito, sem formalidades, da autoridade competente 
perante o responsável pelo estabelecimento e que, na hipótese de descumprimento 
da presente Lei, a autoridade competente desrespeitada, deverá solicitar junto à 
Prefeitura a aplicação de multa de 100 UFM’s ao estabelecimento. Justifica o autor 
que em estabelecimentos como casas noturnas, onde o som está sempre em alto 
volume e há grande quantidade de pessoas em seu interior, torna-se praticamente 
impossível a localização de uma pessoa requisitada por autoridade ou familiares. A 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposta, nos termos de substitutivo 
apresentado para adequá-la à melhor técnica de elaboração legislativa; para 
adequar o valor da multa, tendo em vista a extinção da UFM (Unidade de Valor 
Fiscal do Município de São Paulo); e para fixar índice de reajuste. A Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se favoravelmente à 
aprovação da propositura, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. A iniciativa reveste-se de 
relevante interesse público, motivo pelo qual esta Comissão posiciona-se 
favoravelmente à sua aprovação, nos termos do substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 27.06.2012.  
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