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PARECER Nº 686/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0028/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre vereadora Janaina Lima, que dispõe 
sobre a revogação de diversas leis municipais, a saber: Lei 11.840, de 28 de junho de 1995 
(carteira especial para obesos); Lei 13.112, de 14 de março de 2001 (tabela demonstrativa dos 
tamanhos mínimos dos peixes destinados ao comércio nos estabelecimentos e bancas de 
feira); Lei 13.440, de 14 de outubro de 2002 (proíbe o uso de celulares nos postos de gasolina); 
Lei 13.997, de 10 de junho de 2005 (combate ao vício do jogo); Lei 14.065, de 14 de outubro 
de 2005 (regulamenta a comercialização de orquídeas e bromélias no Município); Lei 16.382, 
de 1º de fevereiro de 2016 (obriga o uso de capacete por skatistas no Parque da 
Independência); e Lei 16.586, de 09 de dezembro de 2016 (obrigatoriedade de ganchos tipo 
cabide ou suporte nos sanitários de estabelecimentos comerciais). 

De acordo com a justificativa, a legislação municipal é complexa e conta com diversas 
leis ineficientes, razão pela qual é necessária maior eficiência na Administração Pública e 
redução da burocracia, medidas que serão alcançadas com a revogação proposta. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto não reúne condições para prosseguir em tramitação. 

A propositura pretende revogar diversas leis municipais que não possuem conexão 
entre si, de modo que a justificativa apresentada pela nobre autora carece da análise do mérito 
estrito de cada uma das leis que pretende revogar. 

Percebe-se, portanto, que o projeto não atende ao inciso VI do art. 238 do Regimento 
Interno, com a seguinte redação: 

"Art. 238 - São requisitos dos projetos: 

(...) 

VI - justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que 
fundamentam a adoção da medida proposta." 

Logo, considerando que esta propositura contém justificativa demasiadamente geral e 
abstrata, não incidindo no mérito do seu conteúdo, deve ser rejeitada por esta Comissão. 

Ante o exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 16/05/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/05/2018, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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