
PARECER 1443/1999 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PL 373/1999 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Bruno Feder, que institui no 
Calendário Oficial do Município de São Paulo, o "Raid de Inverno". 
O projeto pode prosperar. 
A Lei Orgânica do Município, no artigo 13, I, dispõe que a Câmara tem competência para 
legislar sobre assuntos de interesse local. 
O artigo 230, dispõe que o Município deve apoiar e incentivar o esporte e o lazer, entre 
outros, como prática sócio-cultural e da preservação da saúde física e mental do cidadão. 
No artigo 233, a Lei Orgânica autoriza que se destine recursos orçamentários para 
incentivar essas atividades. 
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. 
Face ao exposto, o projeto encontra amparo nos artigos 13, inciso I; 230 e 233, da Lei 
Orgânica do Município, de modo que o projeto é legal. 
No entanto, faz-se necessária a apresentação de projeto substitutivo para adequar o 
projeto à melhor técnica legislativa: 
SUBSTITUTIVO  /99 AO PROJETO DE LEI N.º 373/99 
Inclui o "Raid de Inverno", promovido pelo Jeep Club do Brasil, no Calendário Oficial de 
Datas e Eventos do Município de São Paulo, e dá outras providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  d e c r e t a: 
Art. 1º - Fica incluído no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Paulo, o 
"Raid de Inverno", promovido pelo Jeep Club do Brasil e realizado, anualmente, no terceiro 
sábado de mês de junho. 
Parágrafo único - O evento de que trata o "caput" deste artigo terá caráter de "raid" 
automobilístico com definição do percurso e dos locais de partida e chegada pela entidade 
promotora, com a devida aprovação do Poder Público municipal. 
Art. 2º - O Poder Público municipal poderá, nos termos da lei, apoiar o evento de que trata 
esta lei, inclusive autorizando o uso de espaços públicos para ele e para outras atividades a 
ele correlatas ligadas ao lazer, à gastronomia e à realização de feira de arte e artesanato 
durante sua realização. 
Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias a 
partir de sua publicação. 
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 26/10/99. 
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