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PARECER Nº 995/2003 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 0072/03. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa alterar a 
redação da Lei Municipal nº 13.442, de 14 de outubro de 2002, que dispõe sobre a 
industrialização e a comercialização de vasos, estacas e placas provenientes do xaxim 
Dicksonia Sellowiana. 
De um modo geral a propositura modifica a Lei Municipal nº 13.442/02, quanto ao prazo 
para a venda de estoques, a ser concedido àqueles que já exploravam comercialmente a 
referida espécie da flora nativa, ampliando-o para 360 (trezentos e sessenta dias) contados 
da entrada em vigor do decreto regulamentador (art. 4º). 
Inicialmente há que se ter em consideração que o projeto (desde que estruturado de acordo 
com a técnica legislativa) não adentraria no mérito da Lei Municipal nº 13.442/02, cujo 
objetivo é proibir a comercialização do xaxim Dicksonia Sellowiana.  
Assim, ainda que a Lei a ser alterada, em tese, possa ser inconstitucional por afronta ao 
dispositivo inserto no artigo 24, V, da Constituição Federal, que reserva à competência 
concorrente da União e dos Estados a possibilidade de dispor sobre matéria referente à 
produção e consumo, a presente propositura não incidiria em igual vício, uma vez que seu 
objeto não visa disciplinar o referido assunto. 
Desta forma, fundamenta-se a propositura no art. 13, I, e 37, caput, ambos da Lei 
Orgânica do Município.  
PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 
Entretanto, a fim de adequar o projeto original às normas de técnica legislativa prevista da 
Lei Complementar nº 95/98 que dispõe sobre a redação, a alteração e consolidação de leis, 
bem como expurgá-lo de regras que são mera repetição daquelas já contidas na Lei 
Municipal nº 13.442/02, apresenta-se o substitutivo abaixo aduzido. 
SUBSTITUTIVO Nº /2003 AO PROJETO DE LEI Nº /2003. 
Dispõe sobre o prazo para venda de estoques de produtos e subprodutos originados do 
xaxim Dicksonia Sellowiana e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º As pessoas, físicas ou jurídicas, que exploravam comercialmente o xaxim (Dicksonia 
Sellowiana), deverão promover a venda de seus estoques formados por produtos ou 
subprodutos adquiridos antes da entrada em vigor da Lei Municipal nº. 13.442, de 14 de 
outubro de 2002, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da publicação da 
presente lei. 
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 06/8/03 
Augusto Campos - Presidente 
João Antonio - Relator 
Carlos A. Bezerra Jr. 
Celso Jatene 
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