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PARECER Nº 1517/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 346/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que dispõe 
sobre a criação do Parque Municipal Campo de Marte, que será implementado em área pública 
na quadra definida pelas Avenidas Olavo Fontoura, Santos Dumont e Braz Leme, na 
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi. 

De acordo com a justificativa, o objetivo da criação do parque é o aumento das áreas 
verdes, como meio de drenagem das águas pluviais e da poluição do ar. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação, pois 
elaborado no regular exercício da competência legislativa desta Casa, tendo em vista que 
versa sobre tema que é de interesse local e que atrai a competência legislativa do Município, 
nos termos dos artigos 30, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e 13, 
inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

A feira sustentável se destina à preservação ambiental, de modo que o projeto 
encontra amparo na Constituição Federal, a saber: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

Não bastasse, o artigo 23, VI, da Constituição Federal determina que é competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas formas. 

Nesta toada, o Supremo Tribunal Federal decidiu, recentemente, que o Município tem 
competência para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição, quando se tratar de 
interesse local (RE 194.704/MG). Dito de outro modo, o município é competente para legislar 
sobre o meio ambiente concorrentemente com a União e o Estado, no limite do seu interesse 
local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais 
entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal) (STF. RE 586.224. 
Repercussão geral. Tema 145. J. 09.03.2015). 

Ademais, a Lei Orgânica, no art. 230, determina que: 

Art. 230. É dever do Município apoiar e incentivar, com base nos fundamentos da 
educação física, o esporte, a recreação, o lazer, a expressão corporal, como formas de 
educação e promoção social e como prática sócio-cultural e de preservação da saúde física e 
mental do cidadão. 

Assim, compete ao Município incentivar a recreação e lazer, inserindo-se nesta 
competência a criação de espaços de lazer e esporte à comunidade e à promoção da 
qualidade ambiental, como o projeto em apreço. 

Diante do exposto, verifica-se que a propositura em análise encontra-se em 
consonância com os mandamentos constitucionais e legais, podendo seguir em tramitação. 

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. 
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Ante o exposto, na forma do Substitutivo apresentado para adequar o texto do projeto à 
melhor técnica de elaboração legislativa, nos termos da Lei Complementar n°95, de 26 de 
fevereiro de 1998, somos pela LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 346/19 

Autoriza a criação do Parque Municipal Campo de Marte. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizada a criação do Parque Municipal Campo de Marte na área pública, 
situada na quadra definida pelas Avenidas Olavo Fontoura, Santos Dumont e Braz Leme na 
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi. 

Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/09/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) - Relator 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/09/2019, p. 76 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


