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PARECER Nº 862/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0485/16. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Juliana Cardoso, que 
estabelece diretrizes sobre o Programa Ponto de Economia Solidária, Comércio Justo, 
Cooperativismo Social e Cultura na Cidade de São Paulo. 

De acordo com a justificativa, as diretrizes que se pretende positivar possuem o intento 
de promover a integração de pessoas com transtornos mentais, inclusive os decorrentes do 
uso de substâncias psicoativas, ao espaço público e à economia do Município. 

Ainda nos termos descritos pela autora, as normas propostas poderão proporcionar aos 
potenciais beneficiários maior independência financeira e, por conseguinte, dignidade, razão 
pela qual a aprovação do projeto teria grande relevância. 

Por uma análise estritamente jurídica, a propositura reúne condições para prosseguir 
em tramitação, eis que apresentada no regular exercício da competência legislativa desta 
Casa. 

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

Em relação à matéria versada no projeto de lei, consoante o disposto no art. 30, I, da 
Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, I, da Lei Orgânica Municipal. 

A propositura, sem dúvida, atende o interesse local, na medida em que estabelece as 
diretrizes para que o Município promova políticas que visem, ao fim e ao cabo, permitir a 
integração social e econômica de segmentos sociais excluídos. 

Aliás, a própria Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu artigo 221, prevê o 
desenvolvimento de políticas de assistência social que primem pela integração de diversos 
programas de variadas áreas, visando não apenas assistir aqueles que necessitam; mas, 
também, criar mecanismos aptos a proporcionar a emancipação dos indivíduos no longo prazo.   

De se ressaltar, ademais, que medidas impulsionadoras da atividade econômica 
também estão inseridas no âmbito de atuação dos governos locais, posto que compreendidas 
no poder de propulsão, conforme as lições de Hely Lopes Meirelles: 

“Poder de propulsão é a faculdade de que dispõe o Município para impulsionar o 
desenvolvimento local, através de medidas governamentais de sua alçada. É, pois, toda ação 
incentivadora de atividades particulares lícitas e convenientes à coletividade. Fomentar o 
desenvolvimento econômico, cultural e social dos munícipes é missão tão relevante quanto à 
contenção de atividades nocivas à coletividade. Juntos, portanto, devem ser exercidos o poder 
de contenção e o poder de propulsão do Município: aquele detendo toda ação prejudicial aos 
munícipes, e este auxiliando as atividades úteis ao indivíduo e à comunidade.” (Direito 
Municipal Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, 17ª edição, Malheiros, São Paulo, 2013, pg. 528).  

Para ser aprovado o projeto depende 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, 28/06/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/07/2017, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

