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PARECER Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0088/10. 
         Trata-se de Projeto de Lei, de autoria da Mesa da Câmara Municipal de São 
Paulo, que dispõe sobre os reajustes de vencimentos dos servidores públicos da 
Câmara Municipal de São Paulo. 
         Conforme a proposta os vencimentos, funções gratificadas, salários, salário-
família e salário-esposa dos servidores da Câmara seriam reajustados em 4,84 (quatro 
inteiros e oitenta e quatro por cento), a partir do dia 1º de março de 2010, conforme 
disposição do art. 1º da Lei nº 14.889, de 20 de janeiro de 2009. 
         Concede, ainda, objetivando repor as perdas inflacionárias no período de 1º de 
fevereiro de 2004 a 29 de fevereiro de 2008, reajuste de 6,01% (seis e um centésimo 
porcentual), a partir de 1º de março de 2010. 
         O projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 
         Com efeito, cuida a proposta de matéria atinente a servidor público do 
Legislativo e sua remuneração, sobre a qual a iniciativa legislativa é reserva da Mesa, 
nos termos dos arts. 14, III, e 27, I, da LOM e art. 13, I, “b”, número 1, do Regimento 
Interno. 
         O projeto traz em seu bojo o devido demonstrativo de Impacto Financeiro-
Orçamentário junto a sua justificativa, atendendo aos limites de gastos prescritos no § 
1º, do art. 29-A da Constituição Federal, assim como no art. 20 da Lei Complementar 
Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
         Outrossim, para aprovação da matéria, deverá ser observado o quórum de 
maioria absoluta, conforme exigência do artigo 40, § 3º, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município. 
         Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 
         Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
         Gabriel Chalita (PSB) 
         Ítalo Cardoso (PT) 
         João Antonio (PT) 
         Carlos Alberto Bezerra Jr. (PSDB) 
         Agnaldo Timóteo (PR) 
         Abou Anni (PV) 
         Netinho de Paula (PC do B) 
         Floriano Pesaro (PSDB) 
         Ushitaro Kamia (DEM)” 
 


