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PARECER Nº 1244/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0013/11 
Trata-se de projeto de resolução, de iniciativa do nobre Vereador Carlos Neder, 
proposto por 1/3 dos membros da Câmara, nos termos do art. 393, I, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal, que visa alterar a redação de seu art. 160. 
O dispositivo, em sua redação atual, determina que no Grande Expediente será dada a 
palavra aos Vereadores durante 15 (quinze) minutos improrrogáveis para cada orador, 
a fim de tratar de assunto de sua livre escolha, sendo permitidos apartes, havendo na 
proposta uma redução do tempo para 10 (dez) minutos. 
Sob o estrito aspecto legal e regimental, o projeto poderá prosseguir. 
O projeto ampara-se no artigo 14, II da Lei Orgânica do Município de São Paulo, que 
confere à Câmara competência para elaborar o seu Regimento Interno, sendo a 
Resolução o instrumento adequado para veicular a matéria, nos termos do art. 237, 
parágrafo único, V do Regimento Interno. 
Para sua aprovação o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3°, XV, da Lei Orgânica do Município e 
do art. 393, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa. 
Cumpre observar que a presente proposta tem como parâmetro medida já existente no 
Regimento da Assembléia Legislativa, e objetiva tornar o Grande Expediente mais 
participativo, transparente e ágil, conforme se depreende da justificativa apresentada 
às fls. 02. 
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 28.09.2011. 
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José Américo - PT - Relator 
Abou Anni - PV 
Adilson Amadeu - PTB 
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Dalton Silvano - PV 
Floriano Pesaro - PSDB 


