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PARECER Nº 375/2009 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº  0003/09. 
O Projeto de Resolução nº 03-0003/09 do nobre Vereador Goulart (PMDB), “altera a 
redação de disposições dos artigos 38, 39 e 47 da Resolução nº 2, de 26 de abril de 
1991 – Regimentos Interno da Câmara Municipal de São Paulo, e dá outras 
providências”. 
Segundo a justificativa do autor, o PL visa restabelecer a Comissão Extraordinária 
Permanente de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer e da Gastronomia, 
pois indubitavelmente estes temas são alavancas para o desenvolvimento sustentável 
de nossa Cidade e necessitam de um tratamento mais dinâmico, direto e constante. 
A propositura altera a redação da Resolução nº 2, de 26 de abril de 1991, nos 
seguintes itens: 
* art. 38, § 1º, acrescenta a Comissão de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do 
Lazer e da Gastronomia ao rol das Comissões Extraordinárias Permanentes; 
* art. 39, inciso V, exclui a expressão “Turismo, Lazer e Gastronomia”, ficando este 
inciso com a seguinte redação:    V – Transito, Transporte e Atividade Econômica, com 
7 (sete) membros; 
* art. 47, inciso V, exclui a expressão “Turismo, Lazer e Gastronomia”, ficando este 
inciso com a seguinte redação: V – Da Comissão de Trânsito, Transporte  e Atividade 
Econômica; na alínea “a”, item 3, exclui a palavra “turismo” e exclui as alíneas “b”, 
“c”, “d”, “e” e “f”. 
* art. 47 inclui o inciso X, com a seguinte redação: 
X – Da Comissão Extraordinária Permanente de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, 
do Lazer e da Gastronomia: 
a) opinar sobre todas as proposições e matérias relativas a turismo, lazer e 
gastronomia; 
b) promover estudos e iniciativas no sentido do desenvolvimento do turismo, do lazer 
e da gastronomia no Município de São Paulo; 
c) apoiar, com ajuda de entidades governamentais e não-governamentais a industria 
do lazer e do turismo receptivo; 
d) propor medidas de incentivo ao desenvolvimento da cultura da hospitalidade; 
e) promover as relações intercidades no âmbito nacional e internacional; 
f) fiscalizar e acompanhar as ações do Poder Público na área do turismo, do lazer e da 
gastronomia; 
g) difundir e promover os prêmios institucionais voltados à promoção e ao 
desenvolvimento da gastronomia e do turismo. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou parecer pela 
legalidade do projeto e apresentou um substitutivo. 
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia é favorável ao Projeto de Resolução na forma do substitutivo ofertado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa que retira do artigo 4º 
do PR, a proposta da alínea “a” ao inciso X do art. 47 do Regimento Interno, a frase 
“opinar sobre todas as proposições e matérias relativas a turismo, lazer e 
gastronomia” e insere nas competências da Comissão de Transito, Transporte e 
Atividade Econômica, que será desmembrada, a emissão de pareceres sobre matérias 
legislativas relativas ao turismo (art. 3º, item 3 do PR).  
Na analise do mérito e do interesse publico esta Comissão destaca a importância e 
oportunidade da presente iniciativa por serem os temas ligados ao Turismo, ao Lazer e 



a Gastronomia estratégicos e se constituírem em fatores  essenciais para o 
desenvolvimento da cidade, devendo, portanto,  merecer especial  atenção, fazendo 
parte das discussões de políticas públicas para o setor de forma mais sistemática. 
Sala da Comissão Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 28/05/2009. 
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