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PARECER Nº 816/2015 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 272/2013. 
O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Abou Anni, dispõe sobre a atividade 

circense no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com substitutivo, o qual visa adaptá-lo às regras de técnica legislativa elencadas na 
Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis; excluir os artigos 4º e 6º e adequar a redação do art. 5º, a 
fim de que não incida em inconstitucionalidade, eis que ao fixar prazo para o desempenho de 
funções típicas do Executivo viola o princípio constitucional da harmonia e independência entre 
os Poderes; e estabelecer a sanção pelo descumprimento da regra instituída, já que a sanção 
é um dos elementos que compõe a expressão norma jurídica e em atendimento ao princípio da 
legalidade (art. 5º, II da Constituição Federal) deve ser estabelecida por meio de lei. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável com apresentação de substitutivo. Esta comissão de manifesta-se favoravelmente ao 
Projeto de Lei nº 272/13, na forma de substitutivo ao substitutivo apresentado pela CCJLP, com 
o intuito de aprimorar o projeto diante das manifestações em audiências públicas, bem como, 
de incluir disposições que abarquem os principais aspectos técnicos relacionados às 
exigências de segurança das instalações, além de rever o valor da multa fixada no art. 7º 
proposto pela CCJLP. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia emitiu parecer favorável com apresentação de substitutivo. Justifica esta 
Comissão que é favorável à aprovação da propositura, na forma do substitutivo ao substitutivo 
da CPUMMA com a finalidade específica de corrigir a numeração dos incisos do artigo 2º, § 1º, 
do projeto de lei. 

O projeto em questão objetiva estabelecer requisitos para o exercício da atividade 
circense no município. Percebe-se que a tramitação da propositura nas Comissões acima 
citadas contribuiu para o aprimoramento o projeto, seja ao acolher as pertinentes 
manifestações em audiências públicas, seja ao incluir disposições que abarcam os principais 
aspectos técnicos relacionados às exigências de segurança das instalações. 

Tendo em vista o exposto, no âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que se deve 
analisar, entende-se que o projeto deve prosperar. Portanto, favorável é o nosso parecer nos 
termos do substitutivo da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo 
Lazer e Gastronomia. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 20/05/2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/05/2015, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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