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PARECER Nº 063/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0136/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Celso Jatene, que visa 
alterar a Lei nº 14.887, de 15 de janeiro de 2009, a fim de incluir 01 (um) 
representante da Polícia Civil no Conselho Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, como observador especial, com direito a voz e sem 
direito a voto.  
Sob o aspecto jurídico o projeto pode prosseguir em tramitação, eis que 
apresentado no exercício da competência legislativa desta Casa.  
Destaque-se, inicialmente, que a propositura não interfere na estrutura do 
Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, previsto na 
Lei nº 14.887/09 e, dessa forma, não adentra em matéria de organização 
administrativa, a qual segundo Odete Medauar engloba, exemplificativamente, 
preceitos relativos à divisão em órgãos, vínculo entre órgãos, distribuição de 
competências entre os órgãos, administração direta, administração indireta etc. (In, 
“Direito Administrativo Moderno”, Ed. RT, 2ª Ed., p. 31), assuntos que a Lei 
Orgânica reserva à iniciativa legislativa privativa do Sr. Prefeito, nos termos do art. 
37, § 2º, inciso IV c/c art. 69, XVI, c/c art. 2º e art. 84, ambos da Constituição 
Federal.  
Isso porque a propositura busca incluir 01 (um) representante da Polícia Civil no 
Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como 
observador especial, com direito a voz e sem direito a voto, e não como efetivo 
membro.  
Além disso, já integram o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, como observadores especiais, 01 (um) representante da Polícia Militar 
Ambiental e 01 (um) representante da Guarda Civil Metropolitana e, nada mais 
necessário, do que também abarcar em tal função 01 (um) representante da Polícia 
Civil, a fim de contribuir no debate a ser realizado, tendo-se em vista a experiência 
que a carreira possui no combate às condutas contrárias ao meio ambiente.  
Lembre-se, que a manutenção de um meio ambiente saudável e equilibrado, além 
de se tratar de assunto que, por óbvio, é de total interesse da humanidade, uma 
vez que é imperiosa à sobrevivência humana e à sadia qualidade de vida, foi alçada 
à categoria de princípio constitucional impositivo, ao impor ao Poder Público em 
todas as suas esferas, Federal, Estadual e Municipal (artigos 225 e 23, inciso VI, da 
Constituição Federal), o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.  
Nesta esteira, o Poder Público, em todas as suas esferas, vem adotando as medidas 
possíveis a fim de cumprir o dever constitucional de preservação do meio ambiente 
e, nesse sentido, a presente proposta colabora com tal objetivo.  
Deverão ser convocadas, durante a tramitação do projeto pelo menos 2 (duas) 
audiências públicas, nos termos do art. 41, inciso VIII, da Lei Orgânica, 
dependendo sua aprovação do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, 
conforme art. 40, § 3º, inciso XII, do mesmo diploma legal.  
Pelo exposto, somos  
Pela CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Todavia, a fim de adequar a proposta a melhor técnica de elaboração legislativa, 
sugerimos o seguinte substitutivo:  
  
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0136/11.  
  
Altera a redação do § 2º do artigo 34 da Lei nº 14.887, de 15 de janeiro de 2009, 
que reorganiza a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, para 



permitir a participação no Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - CADES, como observador especial, de 1 (um) representante da 
Polícia Civil, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º O § 2º do art. 34 da Lei nº 14.887, de 15 de janeiro de 2009, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 34. O Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
será integrado por 36 (trinta e seis) membros, todos com seus respectivos 
suplentes, sendo 18 (dezoito) do Poder Público e 18 (dezoito) da Sociedade Civil, 
garantido o princípio da paridade, assim definidos:  
(...)  
§ 2º Poderão participar das reuniões do Conselho, na qualidade de observadores 
especiais, com direito a voz e não a voto, 1 (um) representante da Guarda Civil 
Metropolitana , 1 (um) representante da Polícia Militar Ambiental e 1 (um) 
representante da Polícia Civil, a serem indicados, bem como seus suplentes, pela 
respectiva autoridade hierárquica superior.  
(...)" (NR)  
Art. 2º As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
15/02/2012.  
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