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PARECER Nº 1073/2007 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,  JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0675/06. 
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa alterar a 
denominação da Casa de Cultura da Penha, localizada no Largo do Rosário, 20, 3º andar, 
Penha, para Casa de Cultura da Penha – Mario Zan. 
Informa o Executivo às fls. 19, com relação à pergunta sobre a existência de denominação 
oficial para o próprio, que “a resposta é sim, se entendermos que no ato de criação de um 
próprio municipal o Executivo já o referencia com uma denominação,  normalmente 
indicativa do lugar onde está estabelecido. No caso, o tratamento dado desde a criação 
deste próprio é como ‘Casa de Cultura (do distrito) da Penha (...) A Lei nº 13.682, de 15 de 
dezembro de 2003, que estabelece a nova estrutura organizacional das Subprefeituras 
expressa que ‘§ 4º - As unidades culturais compreendem: Bibliotecas públicas, Bibliotecas 
Infanto-Juvenis, Casas de Cultura, Teatros Municipais e o Espaço Cultural Tendal da Lapa’ 
(...) No Suplemento desta Lei, publicada no Diário Oficial do Município em 18 de dezembro 
de 2003 encontramos o termo ‘Casa de Cultura da Penha’ (conf. fls. 24)”. 
Dessa forma, tratando-se de próprio já denominado, a proposta, na forma do substitutivo 
abaixo apresentado, pode  prosseguir, cumpre os requisitos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 
13.333/02 e está amparada no art. 13, I e XVII e art. 37, “caput”, da Lei Orgânica do 
Município, dependendo sua aprovação do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, 
nos termos do art. 40, § 3 º, XVI, da Lei Orgânica do Município. 
O PL, ainda, ao propor na nova designação a manutenção da referência ao Distrito da Penha, 
encontra-se em conformidade com a Lei nº 13.878, de 27 de junho de 2004, que em seu 
art. 1º, veda a alteração da denominação de próprios cuja designação já se consagrou 
tradicionalmente ou se incorporou na cultura da cidade, assim considerada aquela 
relacionada a datas e fatos históricos, bem como à localização ou referência geográfica.  
Pelo exposto, somos 
Pela LEGALIDADE. 
Dessa forma, a fim de adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, bem 
como às considerações supra, sugerimos o substitutivo a seguir: 
 
SUBSTITUTIVO Nº                AO PROJETO DE LEI Nº 675/06. 
Altera a denominação da Casa de Cultura da Penha para Casa de Cultura da Penha – Mario 
Zan, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica alterada a denominação da Casa de Cultura da Penha, localizada no Largo do 
Rosário, 20, 3º andar, Distrito da Penha, para Casa de Cultura da Penha – Mario Zan. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 
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 15/08/07. 
João Antônio – Presidente 
Jooji Hato – Relator  
Agnaldo Timóteo  
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