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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da 
Resolução nº 2, de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos 

que está aberto o prazo de recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a 
partir desta data, para os projetos abaixo relacionados, na forma do texto 

original ou do último substitutivo apresentado: 
1) PL 272/2013 – Ver. Abou Anni 

PARECER Nº 1340/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 09/08/2013, PÁGINA 
79, COLUNA 4. 

PARECER Nº 216/2014 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA 
E MEIO AMBIENTE, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 20/03/2014, PÁGINA 84, COLUNA 
1. 

PARECER Nº 982/2014 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 
21/08/2014, PÁGINA 89, COLUNA 4. 

PARECER Nº 816/2015 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 21/05/2015, PÁGINA 86, 
COLUNA 1. 

PARECER Nº 1457/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 272/2013 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, visa dispor sobre a 
atividade circense no Município de São Paulo. 

A propositura estabelece os documentos que deverão ser apresentados e os requisitos 
que devem ser atendidos para a obtenção do licenciamento anual para o exercício da atividade 
circense. O órgão executivo competente poderá, a qualquer tempo, anular o ato de autorização 
ou cassar o direito exercido, caso o beneficiário não esteja cumprindo os requisitos legais e 
regulamentares para a expedição do ato de autorização. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo “a fim de (i) adequar a redação do texto proposto à técnica legislativa prevista na 
Lei Complementar Federal nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis; (ii) excluir os artigos 4º e 6º e adequar a redação do art. 5º, a fim de que 
não incida em inconstitucionalidade, eis que ao fixar prazo para o desempenho de funções 
típicas do Executivo viola o princípio constitucional da harmonia e independência entre os 
Poderes; e (iii) estabelecer a sanção pelo descumprimento da regra instituída, já que a sanção 
é um dos elementos que compõe a expressão norma jurídica e em atendimento ao princípio da 
legalidade (art. 5º, II da Constituição Federal) deve ser estabelecida por meio de lei, 
observando que o valor fixado para a multa é mera sugestão, podendo ser alterado pela 
comissão de mérito”. 

A egrégia Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente também 
ofereceu substitutivo “com o intuito de aprimorar o projeto diante das manifestações em 
audiências públicas, bem como, de incluir disposições que abarquem os principais aspectos 
técnicos relacionados às exigências de segurança das instalações, além de rever o valor da 
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multa fixada no art. 7º proposto pela CCJLP, como mera sugestão, a ser discutido pela 
comissão de mérito”. 

A colenda Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, por seu turno, igualmente apresentou substitutivo “com a finalidade específica de 
corrigir a numeração dos incisos do artigo 2º, § 1º, do projeto de lei”. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão 
de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 02/09/2015. 

José Police Neto – PSD – Presidente  

Ota – PROS – Relator  

Adilson Amadeu – PTB 

Aurélio Nomura – PSDB 

Paulo Fiorilo – PT 

Ricardo Nunes – PMDB 

  
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/09/2015, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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