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PARECER CONJUNTO Nº  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 495/07. 
        Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Abou Anni e outros Líderes, 
que visa acrescentar e alterar dispositivos da Lei nº 10.032/85, alterada pela Lei nº 
10.236/86, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo. 
        A proposta tem por objeto, nos termos de sua justificativa, “explicitar a competência 
do CONPRESP no que diz respeito às áreas envoltórias dos bens tombados no Município de 
São Paulo, aumentar a participação do Poder Legislativo no CONPRESP, bem como criar uma 
instância recursal para as resoluções de tombamento homologadas pelo Secretário Municipal 
de Cultura.” 
        O projeto disciplina matéria concernente à proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico, sobre a qual compete à União, Estados e Distrito Federal 
legislar concorrentemente, conforme art. 24, VII, da Constituição Federal e também aos 
municípios, nos limites do predominante interesse local (art. 30, I e II, CF). 
        Ainda, na medida em que trata do procedimento a ser adotado para definir o espaço 
envoltório do bem tombado, bem como as restrições que de alguma forma reflitam sobre o 
código de obras, uso e ocupação do solo e zoneamento da cidade, exigindo para tanto a 
propositura de projeto de lei pelo Poder Executivo, por sugestão do CONPRESP, encontra-se 
o projeto amparado no art. 13, I, XIV e XX; e art. 70, VIII e parágrafo único, da LOM. 
        Deverão ser convocadas, durante a tramitação do projeto, pelo menos 2 (duas) 
audiências públicas, com fundamento no art. 41, VI da LOM, dependendo sua aprovação do 
voto de 3/5 dos membros da Câmara Municipal, nos termos do art. 40, § 4º, da LOM. 
        Pelo exposto, somos 
        PELA LEGALIDADE. 
        Quanto ao mérito, as Comissões de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente; 
Administração Pública; e de Educação, Cultura e Esportes, entendem inegável o interesse 
público do projeto, razão pela qual manifestam-se 
        FAVORAVELMENTE. 
        Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor 
na medida em que as despesas com a execução do projeto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 
        FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 
        Sala das Comissões Reunidas em 
        COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
        COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 
        COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
        COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
        COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO” 
 


