
PARECER Nº 39/2001 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE 
LEI Nº 308/2000. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa criar o 
Grupo de Acompanhamento Comunitário - GAC, junto às Administrações Regionais do 
Município. 
Apesar dos louváveis propósitos de seu ilustre autor, o projeto não detém condições de 
prosseguir, como será demonstrado. 
A propositura, além de criar o Grupo de Acompanhamento Comunitário, define suas 
atribuições, composição e utilização de meios a serem disponibilizados pelo Administrador 
Regional, além de cometer ao Prefeito a atribuição de designar e destituir os membros do 
Grupo, indicados em lista tríplice. 
De fato, a criação do referido Grupo, no âmbito de cada Administração Regional do 
Município de São Paulo, envolve comandos que atribuem funções ao Prefeito e aos 
servidores municipais, interferindo, portanto, na organização administrativa de competência 
reservada ao Executivo. 
Assim, a propositura padece de vício de iniciativa, eis que dispõe sobre matéria cujo impulso 
inicial das leis é reservado ao Prefeito, por força dos artigos 37, § 2º, III e IV; 69, XVI e 70, 
XIV, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
Sobre a iniciativa reservada, vale transcrever o ensinamento do Prof. Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho: 
"O aspecto fundamental da iniciativa reservada está em resguardar a seu titular a decisão 
de propor direito novo em matérias confiadas à sua especial atenção, ou de seu interesse 
preponderante." (in Curso de Direito Constitucional, 17ª edição, p. 165). 
Em conseqüência do vício de iniciativa, o projeto fere o princípio da independência e 
harmonia entre os Poderes, consagrado no art. 2º, da Constituição da República, no art. 5º, 
da Constituição do Estado de São Paulo e no art. 6º, da Lei Orgânica do Município. 
Ademais, a medida proposta, por acarretar despesas de caráter continuado, não atende às 
exigências da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). 
Ante o exposto, somos 
PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 27/3/01. 
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