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PARECER Nº 846/2006 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0009/06 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Agnaldo 
Timóteo, que visa dispor sobre a construção de um monumento 
contemporâneo como referência turística internacional no Município de 
São Paulo. 
Segundo a justificativa apresentada o monumento a ser erguido deverá 
ser uma “torre de cinqüenta metros de altura, no sistema de engenharia 
moderna, que passe a idéia de um disco voador para, a critério do 
Governo Municipal, tornar-se  um restaurante ou algo semelhante, para 
fascínio do turismo internacional”. 
A propositura não reúne condições para ser aprovada. 
Com efeito, a função precípua do Poder Legislativo é a elaboração de 
normas de conduta de caráter genérico e abstrato, não podendo impor ao 
Poder Executivo, que é quem exerce a função administrativa, a execução 
de ato concreto, sob pena de violar o princípio constitucional da 
independência e harmonia entre os Poderes, previsto no art. 2° da 
Constituição Federal, no art. 5° da Constituição do Estado e 
reproduzido no art. 6° da Lei Orgânica do Município de São Paulo.  
Resulta, do acima exposto,  violado o princípio constitucional da 
independência e harmonia entre os Poderes, previsto no art. 2o , da 
Carta Magna e repetido no art. 6o, de nossa Lei Orgânica. 
Ressalte-se que já é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que 
nem mesmo a sanção tem o condão de afastar a inconstitucionalidade 
formal decorrente do vício de iniciativa: 
“O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do 
Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, 
traduz vício  jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência 
reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a 
infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato 
legislativo eventualmente editado.” (STF-Pleno- Adin nº 1.391-2/SP-
Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 28.11.19 97, p. 
62.216). Nesse mesmo sentido (Adin nº 13.882-0, TJESP; Adin nº 1.070, 
STF, j. 23.11.94). 
Ante todo o exposto somos, 
PELA ILEGALIDADE. 
 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 02/8/06 
João Antonio – Presidente 
Tião Farias - Relator 
Carlos A. Bezerra Jr. 
Jooji Hato 
Jorge Borges 
Kamia 
Soninha 
 
((TITULO))VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR TIÃO FARIAS E DO VEREADOR 
ADEMIR DA GUIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 0009/06 
((TEXTO))Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador 
Agnaldo Timóteo, que visa dispor sobre a construção de um monumento 
contemporâneo como referência turística internacional no Município de 
São Paulo, o qual deverá ser erguido em local privilegiado, de fácil 
acesso e visibilidade. 
A propositura não encontra óbices legais, pois os recursos serão 
provenientes da iniciativa privada. A empresa será escolhida através 
do procedimento de licitação pública na modalidade concorrência, sendo 
que a vencedora terá um contrato de concessão com prazo estipulado 
firmado com o Governo. 
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Além disso, de acordo com o artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município, compete ao Município legislar sobre assunto de interesse 
local. 
O artigo 164, também da Lei Orgânica do Município, reza, ainda, que o 
Município promoverá o turismo como fator de desenvolvimento econômico. 
O projeto em apreço encontra respaldo, portanto, nos artigos 13, 
inciso I, e 164, ambos da Lei Orgânica do Município. 
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 
 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 02/8/06 
João Antonio – Presidente (contrário) 
Tião Farias – Relator 
Ademir da Guia 
Carlos A. Bezerra Jr. (contrário) 
Jooji Hato (contrário) 
Jorge Borges (contrário) 
Kamia (contrário) 
Soninha (contrário) 
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