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PARECER Nº 1492/2009, CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
013/2009. 
De autoria do Nobre Vereador Juscelino Gadelha, o presente projeto de lei dispõe 
sobre o estabelecimento de diretrizes para identificação de quilombos urbanos na 
cidade de São Paulo, com o objetivo de estabelecer Zonas Especiais de Proteção 
Cultural – ZEPECs, conforme estabelecido no art. 114 e seguintes da Lei Municipal nº 
13.885/04, sem repercussão ou efeitos dispostos no Decreto Federal 4.887, de 20 de 
novembro de 2003. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade e fez constar de seu parecer a necessidade de se realizar pelo menos duas 
audiências públicas em cumprimento ao inciso VI do art. 41 da Lei Orgânica do 
Município. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente proferiu parecer 
favorável. Porém apresentou SUBSTITUTIVO a fim de adequar o texto ao melhor 
enquadramento dentro das regras de uso e ocupação do solo da cidade. 
A Comissão de Administração Pública, entendendo ser eivado de mérito o objetivo de 
proposta, ou seja, o de regulamentar a identificação dos Quilombos Urbanos, com a 
finalidade de nortear e direcionar políticas públicas no âmbito da gestão do patrimônio 
histórico, emitiu parecer favorável na forma do substitutivo da Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Também na análise do mérito, esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes entende 
que a propositura reveste-se de interesse público e deve prosperar, em razão da 
importância do tema na questão da preservação cultural dos quilombos na cidade de 
São Paulo. 
 
Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, pois a matéria não ofende os 
dispositivos da lei orçamentária, bem como atende aos referendos legais de conduta 
fiscal. 
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer, nos termos do substitutivo da 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Sala das Comissões reunidas, 24/11/09. 
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