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PARECER Nº 10/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8/13.  
Trata-se de projeto de resolução, de iniciativa do Nobre Vereador Gilberto Natalini, 
que visa constituir na Câmara Municipal de São Paulo a Comissão da Verdade do 
Município de São Paulo, com o objetivo de integrar, complementar e colaborar com 
a Comissão Nacional da Verdade, instituída pela Lei Federal nº 12.528, de 18 de 
novembro de 2011, e com a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, 
instituída pela Resolução nº 879 de 10 de fevereiro de 2012.  
A propositura visa recriar a Comissão da Verdade do Município de São Paulo, haja 
vista que a Comissão criada em 2012, instituída pela Resolução nº 3, de 11 de abril 
de 2012, foi encerrada ao término da legislatura, sem atingir a plenitude dos 
objetivos, em que pese o grande esforço realizado pelos seus membros.  
Segundo a proposta ora em análise, a Comissão terá o prazo de funcionamento até 
16 de maio de 2014 para a conclusão dos trabalhos, em consonância com a 
Comissão da Verdade Nacional, devendo apresentar, ao final, relatório 
circunstanciado contendo as atividades realizadas, os fatos examinados, as 
conclusões e as recomendações.  
Sob o aspecto legal e regimental, nada obsta a regular tramitação da presente 
medida, que encontra amparo legal no art. 14, XXI, bem como no art. 34, IV, 
ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo, bem como nos artigos 38, II, 
211, VII, 232, IV, e 237, parágrafo único, I, todos do Regimento Interno desta 
Casa.  
Portanto, compete à própria Câmara Municipal de São Paulo, mediante resolução, 
dispor sobre a sua própria organização e funcionamento, assim como ocorre no 
caso em comento.  
Nos termos do art. 105, inciso XVI, do Regimento Interno, a matéria deverá ser 
submetida ao Plenário.  
Pelo exposto, somos pela CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em, em 
06/03/2013.  
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