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PARECER Nº 1555/2009  DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 16/09 
De autoria do nobre Vereador Juscelino Gadelha, o presente projeto de lei declara de 
utilidade pública, área particular destinada à implementação do Museu Hans Bross. 
Segundo o autor, a proposição tem como objetivo preservar a memória do renomado 
Arquiteto Hans Broos, amplamente reconhecido no meio especializado pela excelência 
de seus projetos, caracterizados pelo domínio técnico, apurado senso artístico, 
pensamento humanista e cuidado com as questões relacionadas ao meio ambiente 
urbano e natural. 
Argumenta ainda, que, em conformidade com a Resolução nº 09/CONPRESP/2008, o 
imóvel em questão é considerado singular por constituir conjunto arquitetônico, 
paisagístico e artístico, resultante da colaboração entre Hans Bross e o paisagista 
Roberto Burle Max, que se manifesta no uso pioneiro de algumas espécies vegetais em 
jardins domésticos e no detalhamento de pormenores como os painéis em concreto 
aparente, integrados ao imobiliário. 
Defende sua iniciativa como forma de constituir uma importante referência para o 
estudo da arquitetura na cidade de São Paulo, não só do modo de morar do arquiteto, 
como do seu modo de produzir, tendo em vista que o imóvel conserva seu valioso 
acervo técnico. 
Encontrando amparo nos artigos 13, inciso I, e 37, caput, da Lei Orgânica do 
Município, e nos artigos 5º, alíneas I e 8º, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/41 a 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, manifestou-se pela 
legalidade da propositura, no parecer 060/09. 
Abrigando escritório e residência projetados pelo homenageado, bem como de jardins 
planejados pelo paisagista Roberto Burle Marx, o imóvel em apreço foi considerado de 
valor histórico, ambiental e arquitetônico pela Resolução nº 09/08 do Conselho 
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo, 
que resolveu pela abertura do processo de seu tombamento. 
Fica evidente, portanto, a relevância desta propositura que seguramente resultará em 
beneficio para toda a população, a qual poderá usufruir concomitantemente do acervo 
produzido por este ilustre arquiteto ao longo de sua vida e de um patrimônio de 
interesse histórico, artístico e paisagístico adequadamente preservado, motivo pelo 
qual a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 016/09. 
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