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PARECER Nº 992/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0298/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Gilson Barreto, que dispõe 
sobre a identificação de locais que abrigaram grandes personalidades e/ou fatos históricos 
através da implantação de placas que lhes sejam alusivas no Município de São Paulo, e dá 
outras providências. 

De acordo com o projeto, caberá ao Poder Executivo, junto à Secretaria Municipal de 
Cultura através do CONPRESP (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo), definir layout, cores e denominação da placa a 
ser implantada no local identificado, bem como a admissibilidade de cada local sugerido. 
Deverão constar das placas informações da personalidade e/ou fato histórico, nome, data de 
nascimento e de falecimento da personalidade, sua profissão e uma breve biografia e, se 
tratando de fato histórico, um resumo que justifique a instalação da placa no local. 

Sob o aspecto jurídico, na forma do Substitutivo ao final apresentado, o projeto reúne 
condições para prosseguir em tramitação, eis que amparado no regular exercício da 
competência legislativa desta Casa, consoante será demonstrado. 

A matéria veiculada no projeto é de nítido interesse local, eis que se propõe, em suma, 
a divulgação de informações acerca de personalidades e fatos históricos relacionados ao 
cotidiano da cidade. A competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse 
local está contemplada no art. 30, I, da Constituição Federal e no art. 13, I, de nossa Lei 
Orgânica. 

Por outro lado, em seu aspecto de fundo o projeto relaciona-se com a preservação e 
difusão de valores culturais e com a divulgação de informações de interesse público, matérias 
também insertas na competência legislativa municipal. 

Com efeito, com a divulgação de informações sistematizadas sobre pessoas e/ou fatos 
históricos em pontos da cidade, tal como a biografia do homenageado, inegavelmente, serão 
trazidos ao conhecimento público aspectos importantes da história municipal e que, de alguma 
forma integram a cultura da cidade. 

Neste sentido, a proposta encontra respaldo nos artigos 23, III, e 30, IX, da 
Constituição Federal que versam sobre a competência e o dever do Município na promoção da 
cultura, verbis: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

(...) 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

(...) 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

(...) 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e 
a ação fiscalizadora federal e estadual. 



Da mesma forma, nossa Lei Orgânica estabelece no art. 2º, XI, como diretriz para a 
auto-organização do Município a preservação dos valores históricos e culturais da população. 
E, de forma ainda mais expressa, o art. 7º, IV, do mesmo diploma  cristaliza o dever de 
proteção do patrimônio cultural, verbis: 

Art. 7º - É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com 
outros Municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos e 
sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição Estadual, e daqueles 
inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas competências municipais específicas, 
em especial no que respeita a: 

(...) 

IV - proteção e acesso ao patrimônio histórico, cultural, turístico, artístico, arquitetônico 
e paisagístico; 

Por outro lado, consoante já assinalado, o projeto também deve ser analisado sob o 
prisma do princípio da publicidade, na medida em que a medida proposta contribui para a 
divulgação de informações de interesse público. Neste sentido, o projeto encontra guarida no 
art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, que dispõe: 

"Art. 5° (...) 

(...) 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado". 

A propósito do dispositivo constitucional acima mencionado vale destacar que ele foi 
regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/11, conhecida como "Lei de Acesso à Informação", 
que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios e, em seu art. 3º, enuncia as seguintes diretrizes: 

"I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II - divulgação das informações de interesse público, independentemente de 
solicitações;." 

Importante mencionar, ainda, que de modo mais incisivo a Lei Orgânica do Município 
demonstrou preocupação especial com questão da sistematização e divulgação de 
informações de interesse dos munícipes, fixando a necessidade de se implantar e manter 
atualizado sistema municipal de informações, nos termos dispostos no art. 146: 

Art. 146 - Compete ao Município implantar e manter atualizado o sistema municipal de 
informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-
territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais e outras de relevante interesse para 
o Município, assegurada sua ampla e periódica divulgação, e garantindo seu acesso aos 
munícipes. 

§ 1º - O sistema de informações deve atender aos princípios da simplificação, 
economicidade, precisão e segurança, evitando-se duplicações de meios e instrumentos. 

§ 2º - Os agentes públicos e privados ficam obrigados a fornecer ao Município, nos 
termos da lei, todos os dados e informações necessárias ao sistema. 

§ 3º - O sistema de informações estabelecerá indicadores econômicos, financeiros, 
sociais, urbanísticos e ambientais, entre outros, mantendo-os atualizados e divulgando-os 
periodicamente, de forma a permitir a avaliação, pela população, dos resultados da ação da 
administração. 

Por fim, convém registrar que, nos termos do Substitutivo ao final apresentado, a 
proposta não invade campo reservado à iniciativa do Executivo, pois não estão sendo criadas 
obrigações que já não estejam inseridas na atividade administrativa, ponderando-se, neste 
sentido, que as funções afetas ao CONPRESP já estão contempladas no plexo de atribuições 
do órgão. 
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Nesta linha, insta mencionar que, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, as normas que versam sobre reserva de iniciativa devem ser interpretadas de modo 
estrito, pois incidem sobre a função parlamentar típica de legislar, não se coadunando com o 
ordenamento constitucional uma interpretação ampliativa. 

Para ser aprovado o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos, PELA LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº     DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0298/17. 

Dispõe sobre a identificação de locais que abrigaram grandes personalidades e/ou 
fatos históricos, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Os locais que abrigaram grandes personalidades e/ou fatos históricos serão 
identificados através da implantação de placas que veiculem nome, data de nascimento e de 
falecimento da personalidade, sua profissão e uma breve biografia e, na hipótese de se tratar 
de fato histórico, um resumo que contextualize a sua importância para a localidade. 

Art. 2º As placas deverão ser instaladas em local visível para que qualquer cidadão 
possa ter acesso e conhecimento das informações acerca da personalidade e/ou fato histórico 
e ainda da sua importância para a Cidade de São Paulo. 

Art. 3º Caberá ao CONPRESP exercer o juízo de admissibilidade acerca da instalação 
das placas previstas nesta lei. 

Parágrafo único. Em sua análise o CONPRESP deverá apurar a veracidade dos fatos e 
relevância da personalidade ou fato histórico relacionado ao local. 

Art. 4º São requisitos para a indicação de personalidade a ser homenageada com a 
instalação da placa de identificação no local: 

I - ter falecido há mais de 20 (vinte) anos; 

II - ser uma personalidade real, não sendo permitida a indicação de personagem 
fictício; 

III - ser referência dentro de sua profissão; 

IV - ser referência com contribuição notável para a sociedade; 

V - ter reconhecimento nacional, em caso de personalidades brasileiras; 

VI - ter uma reputação internacional significativa, em caso de personalidades 
estrangeiras; 

Art. 5º Quando for solicitada a instalação de placa de identificação em imóveis com 
mais de uma unidade autônoma, como edifícios residenciais ou comerciais, deverá ser 
comprovada a anuência da maioria dos proprietários dos imóveis. 

Art. 6º Não serão objeto de analise as indicações que: 

I - não preencham os requisitos dos artigos 4º e 5º; 

II - indiquem uma personalidade que já tenha sido homenageada em outro local; 

III - já tenham sido objeto de análise e tenham sido rejeitadas, salvo se forem 
apresentados os documentos ou qualquer outro tipo de esclarecimento requerido pelo 
CONPRESP. 

Art. 7º Na hipótese de ser aprovada a homenagem a mais de uma personalidade que 
seja referência para o local, deverá ser instalada uma única placa de identificação com o nome 
de todas as personalidades. 
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Art. 8º As placas de identificação previstas por esta lei deverão ser padronizadas, nos 
termos da regulamentação expedida pelo Poder Executivo, observadas as disposições da Lei 
nº 14.223/06 - Lei Cidade Limpa, e demais legislação pertinente. 

Parágrafo único. Para a implantação das placas de identificação poderá ser adotado o 
sistema de parceria público-privada. 

Art. 9º A manutenção das placas será de responsabilidade dos proprietários dos 
imóveis  e qualquer alteração do local de instalação ou a sua retirada, deverão ser solicitados 
ao CONPRESP, que decidirá, considerando a existência ou não de interesse público na 
manutenção da placa no local. 

Art. 10 As placas não poderão ser instaladas em locais como: 

I - igrejas; 

II - associações; 

III - edifícios novos, no endereço onde se situava o verdadeiro imóvel da personalidade; 

IV - escolas; 

V - prédios ou repartições públicas. 

Art. 11 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar de sua publicação. 

Art. 12 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 09/08/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Claudinho de Souza - PSDB 

Janaína Lima - NOVO 

José Police Neto - PSD - relator 

Reis - PT 

Rinaldi Digilio - PRB 

Sandra Tadeu - DEM 

Zé Turin - PHS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/08/2017, p. 71 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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