
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 79/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0620/16. 

Trata-se de projeto de lei, encaminhado pelo Sr. Prefeito, que visa instituir o benefício 
Renda Básica de Cidadania - RBC e o Fundo Municipal da Renda Básica de Cidadania - 
FMRBC. 

De acordo com a proposta, o benefício Renda Básica da Cidadania - RBC constitui 
transferência de renda, a ser pago a todos os residentes do Município de São Paulo, há pelo 
menos 5 anos, com valor a ser definido pelo Poder Executivo, por meio de Decreto, devendo 
atender inicialmente às famílias e pessoas contempladas pelo Programa Federal Bolsa Família, 
às pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal - CadÚnico e por fim atingir a 
universalização a todos os habitantes do Município de São Paulo, na medida da capacidade 
orçamentária do Município. 

A proposta cria, ainda, o Fundo Municipal da Renda Básica de Cidadania - FMRBC, 
com a finalidade de custear o RBC, disciplinando a composição deste. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Ademais, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição Federal 
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica 
redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

Versa a propositura, também, sobre serviços públicos e criação de Fundo, sobre as 
quais compete ao Sr. Prefeito iniciar o processo legislativo, nos termos do art. 37, § 2º, inciso 
IV e art. 69, inciso XVIII, da Lei Orgânica do Município. 

No mérito, o objetivo do projeto é assegurar a melhora das condições de vida dos 
indivíduos de forma universal, encontrando amparo na Constituição Federal, que em seu art. 3º 
define os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre eles o de erradicar 
a pobreza e a marginalização e o de reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

A matéria está sujeita ao quórum de maioria absoluta para deliberação, na forma do 
art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa em 15/03/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Claudinho de Souza - PSDB 

Reis - PT - relator 

Rinaldi Digilio - PRB 

Sandra Tadeu - DEM 

Zé Turin - PHS 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/03/2017, p. 70 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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