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PARECER Nº 369/2012 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4/2011  
O presente projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador Ítalo Cardoso, visa 
alterar a redação do item 4 da alínea “a” do inciso VII do art. 47 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de São Paulo.  
A redação atual do dispositivo é:  
“Art. 47 É da competência específica:  
...  
VII – Da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher:  
a) opinar sobre todas as proposições e matérias relativas a:  
...  
4 – programas de proteção ao idoso, à mulher, à criança, ao adolescente e a 
portadores de deficiência;”  
O projeto altera a redação do item 4 para “programas de proteção ao idoso, à mulher, 
à criança, ao adolescente e as pessoas com deficiência”.  
Quanto aos aspectos atinentes a esta Comissão, nada há a opor à propositura, 
porquanto as despesas com a sua execução correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Favorável, portanto, é o parecer. Contudo, a fim de aprimorar a redação do item 4 
proposto, apresentamos o seguinte substitutivo:  
SUBSTITUTIVO Nº          AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4/2011  
Altera a redação do item 4 da alínea “a” do inciso VII do art. 47 da Resolução nº 2, de 
26 de abril de 1991, Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo resolve:  
Art. 1º O item 4 da alínea “a” do inciso VII do art. 47 da Resolução nº 2, de 26 de abril 
de 1991, Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
“Art. 47 ...  
VII - .....  
a) ....  
4 - programas de proteção ao idoso, à mulher, à criança, ao adolescente e à pessoa 
com deficiência;”  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
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