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PARECER Nº 754/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0062/09. 
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Juscelino Gadelha, que 
pretende acrescentar parágrafo único ao artigo 5º da Lei nº 10.032, de 27 de 
dezembro de 1985, que versa sobre o Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico e Ambiental da Cidade de São Paulo. 
A fim de trazer subsídios para a apreciação deste projeto, foi encaminhado pedido de 
informações ao Executivo que se manifestou favorável a publicação prévia da pauta do 
Conpresp mas com um prazo de anterioridade reduzido de 15 para 7 dias uma vez que 
a publicação com 15 dias de antecedência implicaria num retardamento na tramitação 
dos processos (fls. 11), matéria a ser considerada pela E. Comissão de Mérito. 
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer 
membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, 
inexistindo, portanto, qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que 
versem sobre a matéria em questão. 
Sob o aspecto jurídico a  propositura encontra fundamento  no art. 37, da Carta Magna  
que prevê a publicidade como princípio a ser seguido por qualquer dos Poderes das 
três esferas de governo,  da seguinte forma: 
“Art. 37. A  Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...” 
Também a Lei Orgânica ao cuidar da Administração Municipal, em atendimento ao 
princípio da publicidade e do direito à informação, traz a transparência como preceito a 
ser observado, no art. 81, nos seguintes termos: 
“Art. 81.  A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios e diretrizes 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, unidade, 
indivisibilidade e indisponibilidade do interesse público, descentralização, 
democratização, participação popular, transparência e valorização dos servidores 
públicos. 
Parágrafo único. Cabe ao Município promover a modernização da administração 
pública, buscando assimilar as inovações tecnológicas, com adequado recrutamento e 
desenvolvimento dos recursos humanos necessários.” (grifo nosso) 
A propositura dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara para a 
sua aprovação, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica Municipal. 
A proposta ampara-se no art. 37, “caput” da Constituição Federal e arts. 2°, inciso III, 
13, inciso I, 37, “caput”, e 81,  todos da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
Ante o exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
Todavia, visando adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, uma 
vez que a Lei que se pretende alterar também foi alterada pela Lei nº 14.516/07, 
propomos o seguinte Substitutivo: 
 
SUBSTITUTIVO     AO PROJETO DE LEI Nº 0062/09 
Acrescenta parágrafo único ao artigo 5º da Lei nº 10.032, de 27 de dezembro de 1985, 
alterada pelas Leis nº 10.236, de 16 de dezembro de 1986 e 14.516, de 11 de outubro 
de 2007, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A : 



Art. 1º Fica acrescido parágrafo único ao artigo 5º da Lei nº 10.032, de 27 de 
dezembro de 1985, alterada pelas Leis nº 10.236, de 16 de dezembro de 1986 e 
14.516, de 11 de outubro de 2007, com a seguinte redação: 
Art. 5º (...) 
Parágrafo único. A pauta da reunião será publicada no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. (NR) 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
Art. 3º Esta Lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir 
da sua publicação. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
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