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PARECER CONJUNTO N°1306/2020 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 24/2020.

O Projeto de Resolução n° 24/2020, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal
de São Paulo,  dispõe sobre a fixação do subsidio de Vereadores para a 18a Legislatura -
2021/2024, nos termos do artigo 14, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e artigo 29, inciso
VI, alínea f, da Constituição Federal, e dá outras providências.

Nos termos da propositura, ficará prorrogada para a legislatura que se inicia em 1° de
janeiro de 2021, os efeitos da Resolução 01, de 20 de dezembro de 2016, que fixou o subsídio
mensal dos Vereadores de São Paulo, no valor de R$18.991,68 (dezoito mil,  novecentos e
noventa e um reais e sessenta e oito centavos), além de revogar, a partir de 1° de janeiro de
2021, os efeitos da Resolução 04/2020 ao término da 17a Legislatura.

Os nobres autores destacam que o valor do subsídio foi mantido tal qual a legislatura
vigente (2017-2020) não tendo ocorrido nenhum reajuste.

A Comissão  de Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa  emitiu  parecer  pela
legalidade do projeto com substitutivo.

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer sob a forma do
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor,
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável ao substitutivo da Comissão
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa , portanto, é o parecer.

Sala das Comissões Reunidas, 16.12.2020.

Comissão de Administração Pública

Zé Turin (REPUBLICANOS)

Daniel Annenberg (PSDB)

Fernando Holiday (PATRIOTA)

Edir Sales (PSD)

Gilson Barreto (PSDB)

Alfredinho (PT)

Aurélio Nomura (PSDB)

Comissão de Finanças e Orçamento

Adriana Ramalho (PSDB)

Antonio Donato (PT)

Ricardo Teixeira (DEM)

Rodrigo Goulart (PSD)

Isac Felix (PL)



Soninha Francine (CIDADANIA)

Ota (PSB)

Este  texto  não  substitui  os  publicados  no  Diário  Oficial  da  Cidade  em  17/12/2020,  p.  104,  e  em
05/01/2021, p. 83.

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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