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PARECER N° 293/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 740/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, acresce inciso 
ao artigo 5º e a redação do artigo 7º da Lei n° 14.406, de 21 de maio de 2007, que institui o 
Programa Permanente de Proteção e Conservação do Patrimônio Imaterial do Município de 
São Paulo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade, na forma do Substitutivo, a fim de suprimir da proposta questões relativas à gestão 
administrativa do Município. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer 
favorável nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável, nos termos do 
substitutivo proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A Lei nº 14.406/2007 institui o "Programa Permanente de Proteção e Conservação do 
Patrimônio Imaterial do Município de São Paulo", considerando como tal os "bens de natureza 
imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, de acordo com o art. 216 
da Constituição Federal, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de 
criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas". De acordo com a 
justificativa apresentada, o art. 5º definiu as partes legítimas para provocar a instauração do 
processo de Registro dos Bens de Patrimônio de Natureza Imaterial da Cidade de São Paulo, e 
exclui e impede que a Câmara Municipal de São Paulo e os seus vereadores possam contribuir 
com o Programa Permanente de Proteção e Conservação do Patrimônio Imaterial da Cidade 
de São Paulo. Visando incluir a Câmara Municipal de São Paulo e os seus vereadores nesse 
processo, legítimos representantes do povo, é que foi proposto o presente projeto de lei. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, o parecer favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 03/04/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/04/2019, p. 79 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


