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PARECER Nº 612/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0614/16. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa 
estabelecer um perímetro de prioridade de atuação do Poder Público, correspondente a uma 
faixa de 50 metros além do contorno de praças, parques sem cercamento e parques lineares, a 
serem definidos por decreto, a fim de garantir, por meio de ações sistemáticas e com a 
participação social, o uso pleno e seguro destas áreas de lazer, onde se realizam 
manifestações culturais e atividades esportivas. 

A proposta tem por objetivo determinar nestas áreas a priorização de ações tendentes 
à regularização da venda e fiscalização de alimentos e bebidas, a viabilização de iluminação 
pública, pavimentação, poda de árvores, limpeza de terrenos, retirada de entulhos, 
manutenção permanente de faixas de travessia de pedestres, semáforos e redutores de 
velocidade, manutenção de equipamentos de mobiliário, disponibilização de banheiros 
públicos, disponibilização de wi-fi livre, bebedouros e lixeiras, bem como regulamentação das 
vias do entorno quanto a limites de velocidade, sinalização adequada, entre outros. 

O projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta a tramitação do projeto, eis que a propositura foi 
apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada nos artigos 
30, incisos I e II, da Constituição Federal, 13, incisos I e II, 37, caput, todos da Lei Orgânica do 
Município, considerando a natureza tipicamente local da matéria referida na propositura. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª Ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841), mais 
precisamente, explana a jurista Fernanda Dias Menezes de Almeida, o seguinte: 

"(...) Já se percebe, pois, que muito da problemática das competências municipais gira 
necessariamente em torno da conceituação do que seja esse "interesse local", que aparece na 
Constituição substituindo o "peculiar interesse" municipal do direito anterior. 

A respeito desta última expressão já se solidificara toda uma construção doutrinária, 
avalizada pela jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de fazer coincidir o peculiar 
interesse com o interesse predominante do Município." (In, Competências na Constituição de 
1988, 4ª edição. São Paulo: Atlas. p. 97 e 98) 

Ademais, a proposta visa propiciar à população qualidade na fruição dos espaços de 
lazer da cidade, amparando-se nos arts. 6º e 217, § 3º e 227, da Constituição Federal segundo 
o qual o lazer é direito social do cidadão, devendo o Poder Público incentivá-lo. 

Ademais, sob o ponto de vista da iniciativa legislativa, a proposta não invade seara 
reservada ao Sr. Prefeito, na medida em que as atividades elencadas na proposta já são 
inerentes ao exercício do Poder Executivo, tanto no que respeita à fiscalização das atividades 
desenvolvidas no território no Município, quanto no que respeita à promoção de serviços e 
obras públicas que visem ao bem estar do cidadão, limitando-se a proposta ao determinar a 
sua priorização nos limites envoltórios de praças e áreas verdes, no intuito de assegurar o 
direito ao lazer garantido em nossa Constituição. 

Para a sua aprovação a propositura dependerá do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica Municipal. 
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Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 24/05/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Claudinho de Souza - PSDB 

Edir Sales - PSD 

Janaína Lima - NOVO 

Reis - PT - relator 

Rinaldi Digilio - PRB 

Sandra Tadeu - DEM - contrário 

Zé Turin - PHS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/05/2017, p. 71 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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