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PARECER Nº 1011/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0476/14. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador David Soares, que visa instituir 
o Concurso Cultural de Pipas no Município de São Paulo. 

De acordo com a justificativa, a propositura visa resgatar os valores culturais da cidade 
e em seu texto está previsto que o concurso deverá ser realizado no mês de julho, ficando a 
cargo do Executivo a sua organização. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições de continuar em tramitação, eis que 
apresentado no exercício da competência legislativa desta Casa. 

Com efeito, o artigo 30, inciso I, da Carta Magna permite que o Município edite leis 
sempre que a questão social envolva algum interesse local, como é o caso em comento. No 
mesmo sentido dispõe o art. 13, I, da Lei Orgânica do Município. 

Ainda a respaldar a competência para apresentação do projeto em análise, tem-se o 
art. 37, caput, da Lei Orgânica do Município, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos. 

Por outro lado,  cumpre observar que o ato de soltar pipas, de fato, remete à tradição 
popular, muito associada a uma infância saudável e alegre, tendo em vista o contato social que 
a prática permite. Destarte, também no aspecto material, o projeto encontra total amparo no 
ordenamento jurídico, notadamente no art. 191 de nossa Lei Orgânica, o qual estabelece ser 
dever do Município apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

Para ser aprovado o projeto dependerá 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, em 10/06/2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/06/2015, p. 122 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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