
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução nº 2, de 26 
de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de recurso por 5 
(cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para os projetos abaixo relacionados, na forma 
do texto original ou do último substitutivo apresentado: 

PARECER Nº 1551/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 30/08/2013, PÁGINA 
81, COLUNA 2. 

PARECER Nº 2125/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 10/10/2013, PÁGINA 139, COLUNA 2. 

 

PARECER Nº 573/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI No 462/2013 

 O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, visa dispor sobre 
a obrigatoriedade do Poder Público instalar câmeras de monitoramento e vigilância em áreas 
de alta incidência de ocorrências policiais no âmbito do Município de São Paulo. 

Pelo art.1° da propositura, fica a cargo do Poder Público a instalação e a manutenção 
de câmeras de monitoramento e vigilância nas áreas em que houver alto índice de ocorrências 
policiais no Município de São Paulo. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo, "a fim de adequar a presente propositura à melhor técnica de elaboração 
legislativa". 

A colenda Comissão de Administração Pública igualmente apresentou substitutivo que 
estabelece prazo de 180 dias para regulamentação da matéria a partir da publicação do projeto 
como lei. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, porquanto as despesas para sua 
execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão 
de Administração Pública. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 15/04/2015. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/04/2015, p. 109 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

