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PARECER Nº 642/00 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI N° 271/99 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antônio Goulart, que visa 
criar o Museu do Futebol nas dependências do Estádio Municipal Paulo Machado de 
Carvalho, o Estádio do Pacaembu". 
Com efeito, a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 191, determina: 
"Art. 193 - O Poder Público Municipal promoverá através dos órgãos competente: 
I - a criação, manutenção, conservação e abertura de: sistemas de teatros, 
bibliotecas, arquivos, museus, casas de cultura, centros de documentação, centros 
técnico-científico, 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;" 
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 
A proposta não encontra óbices legais, estando amparada nos artigos 13, inciso I, 37, 
"caput" e 193, todos da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
Assim sendo, somos  
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 13/06/00. 
Archibaldo Zancra - Relator 
Alan Lopes 
Domingos Dissei 
José Olímpio 
Rubens Calvo 
 
VOTO CONTRÁRIO DOS NOBRES VEREADORES ARSELINO TATTO, BRASIL VITA E 
ROBERTO TRÍPOLI, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 271/99. 
 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa 
criar o Museu do Futebol nas dependências do Estádio Municipal Paulo Machado de 
Carvalho, o "Estádio do Pacaembu". 
Em que pesem os meritórios propósitos de seu autor, o presente projeto não pode 
prosseguir, por versar sobre matéria de cunho tipicamente administrativo. 
Nesse sentido, assim se manifesta o jurista Hely Lopes Meirelles: "Advirta-se, ainda, 
que para atividade próprias e privativas da função executiva, como realizar obras e 
serviços municipais, para prover cargos e movimentar o funcionalismo da Prefeitura e 
demais atribuições inerentes à chefia do governo local, não pode a Câmara 
condicioná-las à sua aprovação, nem estabelecer normas aniquiladoras dessa 
faculdade administrativa, sob pena de incidir em inconstitucionalidade, por ofensa a 
prerrogativas do Prefeito" (in Direito Municipal Brasileiro, pág. 534, Ed. Malheiros, 7ª 
ed.). 
Assim sendo, o Legislativo ao determinar ao Executivo a realização de um ato 
concreto ofende o princípio da independência e harmonia entre Poderes consagrados 
no art. 2º da Constituição Federal e reproduzido no art. 6º da Lei Orgânica do 
Município. 
Além disso, a administração dos bens municipais cabe ao Sr. Prefeito, conforme o art. 
111 da Lei Orgânica do Município. 
Diante do exposto, o projeto é  
ILEGAL E INCONSTITUCIONAL. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 13/06/00. 
Arselino Tatto 
Brasil Vita 
Roberto Trípoli 
 


