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PARECER Nº 369/2022 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0866/21.

Trata-se de projeto de lei de iniciativa da nobre Vereadora Ely Teruel, que autoriza o
Poder Executivo a criar o Memorial da Migração Nordestina no Município de São Paulo.

Segundo a propositura, são objetivos do Memorial, entre outros, preservar a memória
dos milhões de nordestinos que migraram para a cidade de São Paulo, bem como prestar-lhes
homenagem pelo seu trabalho na formação e desenvolvimento da Capital. Caberá à Secretaria
Municipal de Cultura do Município de São Paulo a implantação do Memorial, em espaço físico e
espaço virtual.

Sob uma análise estritamente jurídica, o projeto é apto a seguir em tramitação.

No que  tange ao aspecto formal,  a  propositura  encontra  fundamento no artigo  37,
caput, da Lei Orgânica Municipal, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos.

De se ressaltar ainda que o rol das matérias reservadas à iniciativa exclusiva do Poder
Executivo deve  ser  interpretado  restritiva  ou estritamente  (ADI  2103255-42.2020.8.26.0000,
TJSP - Órgão Especial, Rel. João Carlos Saletti, j. 27/01/21).

Nesse aspecto cabe observar  que o Judiciário  vem adotando posicionamento mais
flexível no que tange à iniciativa parlamentar. Assim, quando o projeto se limitar à fixação de
normas  de  conteúdo  geral,  programático  ou,  então,  quando  estabeleça  disciplina  sobre
determinada matéria que já esteja inserida na competência de órgãos municipais, fazendo-o de
forma harmônica com a legislação de regência do tema, não há que se cogitar de vícios, eis
que  a  reserva  de  iniciativa  deve  ser  interpretada  restritivamente  (STF,  Tema  917  de
Repercussão Geral, j. 29.09.2016).

Quanto ao aspecto material, o objetivo do projeto é preservar a memória dos milhões
de nordestinos que migraram para a cidade de São Paulo, bem como prestar-lhes homenagem
pelo seu trabalho na formação e desenvolvimento da Capital.

Nesse aspecto, encontra fundamento no artigo 216 da Constituição Federal, segundo o
qual constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira nos quais se incluem os modos de criar,
fazer e viver (art. 216, II).

Por sua vez, o artigo 30, incisos I e IX, da Constituição Federal, fixa a competência dos
Municípios  para  "legislar  sobre  assuntos  de  interesse  local"  e  "promover  a  proteção  do
patrimônio  histórico-cultural  local,  observada  a  legislação  e  a  ação  fiscalizadora  federal  e
estadual".

Outrossim,  o  projeto  está  em consonância  com os  artigos  192  e  seguintes  da  Lei
Orgânica do Município de São Paulo, in verbis:

Art. 192. O Município adotará medidas de preservação das manifestações e dos bens
de valor histórico, artístico e cultural, bem como das paisagens naturais e construídas, notáveis
e dos sítios arqueológicos.

.......................................

Art. 193. O Poder Público Municipal promoverá através dos órgãos competentes:



I - a criação, manutenção, conservação e abertura de: sistemas de teatros, bibliotecas,
arquivos,  museus,  casas  de  cultura,  centros  de  documentação,  centros  técnico-científicos,
centros comunitários de novas tecnologias de difusão e bancos de dados, como instituições
básicas, detentoras da ação permanente, na integração da coletividade com os bens culturais;

.......................................

Competirá às Comissões de Mérito a análise acerca da conveniência da propositura.

Para ser  aprovado o projeto  dependerá de voto  favorável  da maioria  absoluta  dos
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município.

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 13/04/2022.

Sandra Santana (PSDB) - Presidente

Alessandro Guedes (PT) - Relator

Cris Monteiro (NOVO)

Edir Sales (PSD)

Professor Toninho Vespoli (PSOL)

Rubinho Nunes (UNIÃO)

Sandra Tadeu (UNIÃO)

Sansão Pereira (REPUBLICANOS)

Thammy Miranda (PL)

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/04/2022, p. 103

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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