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PARECER CONJUNTO Nº 952/2016 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE 

FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 286/12. 
De autoria do nobre Vereador David Soares, o presente projeto de lei dispõe sobre o 

procedimento administrativo do CADAN - Cadastro de Anúncios de atividades sem fins 
lucrativos e dá outras providências. 

Em síntese, o projeto abranda as penalidades imposta pela Lei nº 14.233/06 quando o 
infrator for instituição sem fins lucrativos. 

Segundo o autor "a presente medida visa possibilitar um procedimento administrativo 
coerente para com as instituições sem fins lucrativos que recebem quase que diariamente 
multas altíssimas e o procedimento a ser observado deve preceder com notificação e 
advertência com a finalidade de disciplinar e possibilitar a regularização por parte dessas 
instituições sem fins lucrativos". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da proposição, aprovando substitutivo para adequá-la a melhor técnica de 
elaboração legislativa. 

Comissão de Administração Pública por entender que a proposição se reveste de 
relevante interesse público, manifestou-se pela aprovação da proposição, nos termos do 
substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Considerando não haver óbices à aprovação desta proposição, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente a sua aprovação, na 
forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
posicionando-se com parecer favorável à proposição, nos termos do substitutivo aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, em 07/06/2016. 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 

Dalton Silvano - DEM 

George Hato - PMDB 

Nabil Bonduki - PT 

Souza Santos - PRB 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Jonas Camisa Nova - DEM 

Abou Anni - PV 

Adolfo Quintas - PSD 

Edir Sales - PSD 

Ota - PSB 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/06/2016, p. 105 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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