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PARECER CONJUNTO Nº    DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 
GASTRONOMIA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
298/07. 
 
        Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Goulart, que visa dispor 
sobre a regulamentação de distribuição de materiais promocionais no Município de São 
Paulo. 
        A propositura, ao dispor sobre a regulamentação de distribuição de materiais 
promocionais, institui medida que visa à proteção da criança e do adolescente (art. 2º, 
§ 1º), dispõe sobre a Taxa de Fiscalização de Anúncios – TFA e institui medida que visa 
a proteção do meio ambiente (art. 3º, parágrafo único). 
        O projeto pode prosperar porque regulamenta matéria de interesse local, 
competência do Município nos termos do art. 30, I da Constituição Federal e do art. 
13, I, da Lei Orgânica do Município. 
        Ao cuidar da proteção e defesa do meio ambiente a proposta encontra amparo no 
art. 24, VI c/c art. 30, I e II da Constituição Federal. 
        A propositura encontra fundamento ainda no art. 37, caput, da L.O.M., segundo o 
qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão permanente da Câmara 
Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 
        Durante a sua tramitação deverão ser convocadas pelo menos 2 (duas) 
audiências públicas, nos termos do art. 41, incisos VIII e XI da LOM. 
        A propositura, para ser aprovada, dependerá do voto favorável da maioria 
absoluta dos membros da Casa nos termos do art. 40, § 3º, XII, da LOM. 
        Pelo exposto, somos 
        PELA LEGALIDADE. 
        Quanto ao mérito, as Comissões de Mérito entendem ser inegável o interesse 
público da proposta, razão pela qual manifestam-se 
        FAVORALMENTE. 
        Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem 
a opor na medida em que as despesas com a execução do projeto correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias. 
        FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 
        Sala das Comissões Reunidas, 
        COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
        COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 
        COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 
        COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 


