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PARECER Nº 966/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0110/10.  
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Agnaldo Timóteo, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da execução também do hino nacional do País 
visitante, representado por equipe esportiva nas competições realizadas no 
Município de São Paulo.  
De acordo com o art. 1º da propositura, nas competições esportivas, profissionais 
ou amadoras, nos estádios ou centros esportivos públicos ou privados existentes no 
Município quando da execução do hino nacional brasileiro fica estabelecida a 
execução obrigatória do hino do País do time ou da equipe visitante.  
Sob o aspecto jurídico a propositura pode prosseguir em tramitação, posto que 
inserida na competência legislativa desta Casa para disciplinar matérias de 
interesse local, consoante disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal e 
artigos 13, inciso I, e 37, caput, ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo.  
Convém registrar, ainda, que o regramento proposto vai ao encontro do disposto 
no art. 4º da Carta Magna que ao elencar os princípios pelos quais são regidas as 
relações que o Brasil mantém com outros países, inclui o princípio da igualdade 
entre os Estados (inciso V).  
Oportuno frisar que a propositura não cria propriamente a obrigatoriedade de 
execução do hino, mas apenas estabelece que na hipótese de ser executado o hino 
nacional brasileiro em tais ocasiões, também deverá ser executado o hino do outro 
País, medida que encontra respaldo nas disposições legais já citadas e no princípio 
da isonomia.  
O projeto está sujeito ao quorum de maioria simples para deliberação, sendo 
dispensada a votação em Plenário e cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
25/08/2010.  
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