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PARECER Nº 889/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0707/15.
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador David Soares, que dispõe a
criação do Bilhete Único com validade de trinta dias no Município de São Paulo para
deslocamentos ilimitados durante seu prazo de validade, desde que respeitado o intervalo
mínimo de duas horas entre as viagens.
A propositura, se convertida em lei, estabelecerá alternativa ao Bilhete Único regular e
ao Bilhete Único Mensal, de forma a atender a demanda de usuários esporádicos, tais como
turistas. Assim, a criação desta modalidade de Bilhete Único representaria incentivo ao usuário
esporádico, tendo em vista que custaria o equivalente a quarenta e oito tarifas.
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, bem como no
artigo 30, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, segundo o qual compete aos
municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no
artigo 13, I, da Lei Orgânica Municipal.
Além disto, importa destacar que inexiste qualquer impedimento para a iniciativa de
projetos de lei que versem sobre a matéria em questão, uma vez que a reserva de iniciativa
para projetos de lei que disponham sobre a prestação de serviço público foi abolida do citado
diploma legal através da Emenda nº 28/06.
Assim, a matéria ora tratada não é de iniciativa privativa do Prefeito, vez que não
enquadra em qualquer inciso do rol exaustivo previsto no artigo 37, §2º, da Lei Orgânica
Município. Vale lembrar, ainda, que a regra jurídica que estabelece tal exclusividade
iniciativa não comporta interpretação extensiva, porque consubstancia cerceamento
atividade parlamentar.
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Por fim, cabe ressaltar que a aprovação da proposta depende do voto da maioria
absoluta dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso V, da Lei Orgânica do
Município.
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 01.06.2016.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/06/2016, p. 104
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.
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