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PARECER Nº 255/05 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 398/04. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Nabil Bonduki, que visa 
incluir no Calendário Oficial do Município o evento “Primavera dos Livros”  e 
determinar outras providências. 
Nada obsta seja o referido projeto aprovado, com fulcro no art. 13, I, da Lei 
Orgânica do Município. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  
Opina-se, assim 
PELA LEGALIDADE 
Entretanto, não obstante seu objetivo principal  ser legal, alguns de seus artigos 
secundários colidem com disposições da mesma Lei Orgânica. 
Com efeito, ao determinar ao Executivo a cessão de equipamento municipal ou a 
concessão de subsídio cuida o projeto de matéria atinente a serviço público e 
organização administrativa, matérias cuja iniciativa legislativa é privativa do Chefe 
do Executivo, nos termos do art. 37, § 2º, inciso IV, da LOM, bem como cria 
despesa obrigatória de caráter continuado sem obedecer ao disposto nos arts. 16 e 
17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Ademais, ao interferir com um evento privado, determinando parâmetros para a 
sua realização, configura a proposta indevida ingerência na atividade econômica, 
em desacordo com os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre 
concorrência. 
Dessa forma, a fim de adequar a proposta à melhor técnica de elaboração 
legislativa e às considerações supra, sugerimos o substitutivo a seguir: 
SUBSTITUTIVO N°           /  AO PROJETO DE LEI Nº  398/04 
Inclui no Calendário Oficial do Município o evento “Primavera dos Livros”, e dá 
outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1° Fica incluído no Calendário Oficial do Município de São Paulo o evento 
denominado “Primavera dos Livros”, realizado anualmente no segundo semestre, 
pela LIBRE – Liga Brasileira de Editores. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Sala da Constituição e Justiça, 04/5/05 
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