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PARECER Nº 411/09 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 013/09. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 013/09, de autoria do nobre Vereador Juscelino Gadelha, 
que dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes para identificação de Quilombos 
Urbanos na Cidade de São Paulo e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, amparada nos artigos 13, incisos I e XIV, e 70, inciso VIII, da 
Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
Conforme disposto na ementa, o projeto estabelece diretrizes para a identificação de 
Quilombos Urbanos na Cidade, com a finalidade de promover a identidade cultural e 
territorial da população afro-descendente, para o posterior enquadramento dessas 
áreas em zoneamento compatível com a preservação, recuperação e manutenção do 
patrimônio histórico, artístico e arqueológico, pelo órgão competente. 
A Constituição Federal, ao definir os bens de natureza material e imaterial que 
constituem o patrimônio cultural brasileiro, reconhece a importância dos antigos 
quilombos, determinando o tombamento de todos os documentos e sítios detentores 
de reminiscências históricas que a eles se referem. No Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias também é reconhecida a propriedade definitiva dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, 
cumprindo ao Estado o dever de emitir-lhes os respectivos títulos. 
Por considerar que a propositura em questão vem ao encontro das diretrizes fixadas 
pela legislação federal em vigor, a respeito do tema, e que o seu conteúdo representa 
um passo importante no sentido de se promover a regularização fundiária das áreas 
identificadas como Quilombos Urbanos, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei, 
apresentando, no entanto, o Substitutivo a seguir, em razão da necessidade de 
adequar o texto ao fato de que a definição do seu enquadramento, no que se refere à 
disciplina de uso e ocupação do solo, caberia ao órgão municipal competente. 
 
SUBSTITUTIVO Nº               /09  DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI 013/2009 
  
Estabelece diretrizes para identificação de Quilombos Urbanos no Município de São 
Paulo, e dá outras providências.                                                        
 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Artigo 1º - A identificação de Quilombos Urbanos no Município de São Paulo se dará 
mediante a verificação de aspectos relacionados a: 
I – localização geográfica;  
II – composição paisagística;  
III – referência histórica e cultural;  
IV – origem étnica;  
V - culinária;  
VI – composição arquitetônica;  
VII – elementos arqueológicos;  
VIII - memória oral;  
IX – religiosidade;  
X - outros.  



§ 1º – Para os fins do disposto nesta Lei entende-se por Quilombo Urbano todo e 
qualquer conjunto de lotes, quadras e ou remanescentes de resistência cultural de 
povoação predominantemente afro-descendente, situados na Cidade de São Paulo.  
§ 2º - A identificação dos remanescentes dos quilombos de que trata esta lei será 
efetuada em caráter definitivo, tendo por objetivo a promoção da identidade cultural e 
territorial da população afro descendente.  
§ 3º - Após identificados, conforme as disposições previstas nesta lei, os  Quilombos 
Urbanos deverão ser enquadrados, pelo órgão competente, em zoneamento compatível 
com a preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico e 
arqueológico, em conformidade com a disciplina de uso e ocupação do solo vigente. 
Artigo 2º - Caberá ao órgão municipal ao qual compete tratar dos assuntos da 
população negra e ao órgão municipal responsável pela preservação do patrimônio 
histórico, cultural e ambiental a identificação de Quilombos Urbanos.  
Parágrafo Único: A Municipalidade firmará parcerias e convênios com Universidades 
Públicas e Privadas para fins do disposto na presente lei.  
Artigo 6º - O órgão municipal responsável difundirá no âmbito da Subprefeitura local, a 
importância da identidade cultural dos Quilombos Urbanos.  
Artigo 7º - As despesas decorrentes da Execução desta Lei correrão por dotação 
orçamentária própria, suplementada se necessário.  
Artigo 8º - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua publicação.  
Artigo 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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