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PARECER Nº 522/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
004/11  
Trata-se de projeto de resolução de iniciativa do nobre Vereador Ítalo Cardoso, que 
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.  
De acordo com a proposta a nova redação passaria ser:  
“Art. 47 ...  
VII – ...  
a)...  
4 – programas de proteção ao idoso, à mulher, à criança, ao adolescente e às 
pessoas com deficiência;”  
Sob o estrito aspecto legal e regimental, o projeto poderá prosseguir.  
A propositura encontra fundamento nos arts. 14, inciso II, e 39 da Lei Orgânica do 
Município e nos arts. 237, parágrafo único, inciso V e 393, inciso I, da Resolução nº 
02/91, tendo sido verificado o número necessário de membros da Câmara quando 
de seu protocolo.  
Além disso, adequar a terminologia, adotando-se a expressão “pessoa com 
deficiência” em substituição ao termo pessoa portadora de deficiência importa em 
adotar a denominação prevista na Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (promulgada no Brasil pelo Decreto Federal nº 6.949/09).  
Ressalta-se que a nomenclatura “pessoas com deficiência” é utilizada pelo 
Executivo Municipal e Estadual, consoante se verifica em seus sites na Internet.  
Observe-se, por fim, que a possibilidade de atualização de termos antiquados e de 
homogeneização terminológica é prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98 
(art. 13, § 2º, incisos V e VIII).  
Trata-se de matéria sujeita ao quorum de maioria absoluta para sua aprovação, nos 
termos do art. 40, § 3º, inciso XV da Lei Orgânica do Município votada em dois 
turnos, nos termos do § 1º do art. 242 e artigo 393, parágrafo único da Resolução 
nº 02/91.  
Ante o exposto, somos  
PELA LEGALIDADE,  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 15/06/11.  
Arselino Tatto – PT – Presidente  
Adilson Amadeu - PTB - Relator  
Adolfo Quintas - PSDB  
Aurélio Miguel - PR  
Dalton Silvano  
Floriano Pesaro - PSDB  
José Américo - PT  
Milton Leite – DEM  
 


