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PARECER N.º 619/2003 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI N.º 704/02 
 
Trata-se de projeto de lei, deautoria da douta Comissão Extraordinária Permanente de 
Apoio ao Desenvolvimento ao Lazer, Turismo e Gastronomia que visa dispor sobre a 
utilização da Praça Charles Muller para a realização do "Encontro de Motociclistas". 
Segundo a propositura, caberá à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação - 
SEME, a adoção de providências para a realização deste encontro que se dará às terças-
feiras das 17:00 às 23:00 quando não houver eventos em datas próximas que possam ser 
conflitantes. 
Sob o aspecto jurídico nada obsta o prosseguimento do projeto. 
Com efeito, segundo disposto no art. 30, I, da Constituição Federal: 
"Art. 30 - Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local". 
Nesse diapasão, a Lei Orgânica do Município reza: 
"Art. 13 - Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado no 
artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local". 
A propositura encontra fundamento ainda no art. 37, caput, da L.O.M., segundo o qual a 
iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão permanente da Câmara Municipal, 
ao Prefeito e aos Cidadãos, razão pela qual somos, 
PELA LEGALIDADE 
Todavia, para adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa e visando 
sanar a ilegalidade contida em artigos que atribuem funções à Secretaria Municipal de 
Esportes, apresentamos o seguinte Substitutivo: 
SUBSTITUTIVO N.º /03 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI N.º 704/02 
Dispõe sobre a utilização da Praça Charles Muller, para a realização do "Encontro de 
Motociclistas". 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A : 
Art. 1º Fica instituído o "Encontro de Motociclistas" a ser realizado na Praça Charles Muller 
pelo órgão competente do Executivo que deverá fornecer toda a infra-estrutura necessária. 
Art. 2º O "Encontro de Motociclistas" acontecerá todas às terças-feiras, das 17:00hs às 
23:00 hs, exceto quando houver eventos em datas próximas que possam ser conflitantes, 
segundo análise do órgão competente do Executivo. 
Art. 3º O evento será realizado de forma a não interferir no funcionamento das feiras livres 
já existentes no local e demais eventos do Estádio do Pacaembu. 
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. 
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 23/04/03. 
Augusto Campos - Presidente 
Alcides Amazonas - Relator 
Antonio Paes - Baratão 
Carlos Alberto Bezerra Jr. 
Celso Jatene 
Goulart 
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