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A função de Procurador Legislativo confunde-se com a atuação do Parlamento, 
aperfeiçoando a qualidade de sua produção e garantindo que os trabalhos 
transcorram de forma mais adequada aos princípios que embasam o Estado 
Democrático de Direito.  
Com efeito, tal é a importância de sua atuação, que a Constituição Federal de 1988 
atribui tratamento especial à carreira, considerando-as essenciais ao Estado e 
indispensável à administração da Justiça.  
Durante muitos anos esta Casa de Leis tem se valido dos trabalhos dos incansáveis 
Procuradores Legislativos, que atuam tanto em atividades-meio como nas 
atividades-fim, para a consecução dos objetivos precípuos do Legislativo no Estado 
Brasileiro, ou seja, desde o assessoramento direto em Plenário e nas sessões das 
Comissões em geral, até na defesa judicial dos interesses e prerrogativas do 
Legislativo Municipal.  
Parafraseando o Nobre Vereador José Américo, hoje reeleito para o segundo 
mandato como Presidente desta Casa, “qualquer parlamentar atuante na Câmara 
Municipal de São Paulo sabe da importância e qualidade do assessoramento jurídico 
prestado pela Procuradoria Legislativa. Do Setor de Elaboração Legislativa, 
passando pela Assessoria da CCJ, e Pesquisa Legislativa, todos somos “clientes”, 
como parlamentares, dos serviços por ela prestados”.  
O dia 05 de outubro, data escolhida para esta justa homenagem, é significativo 
para todos os cidadãos brasileiros, em especial para os operadores do Direito e 
igualmente para o Legislativo. Trata-se da promulgação da Constituição Federal, 
ocorrida em 1988, que estabeleceu um novo Estado, baseado nos valores 
democráticos inerentes ao brasileiro.  
Portanto, trata-se de data perfeita para a celebração da atividade e carreira de 
estado do Procurador Legislativo, defensor e conselheiro do Estado Democrático de 
Direito, e notadamente do Legislativo, o Poder de Estado mais significativa em 
verdadeiras democracias.  
Nestes termos, contamos com o voto favorável dos nobres Pares, para a aprovação 
desta justa homenagem à carreira que mais tem contribuído para o funcionamento 
deste Parlamento e o respeito ao princípio da legalidade, tão caros à Democracia e 
ao Estado de Direito.  
 


