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PUBLICADO DOM  17/06/2005 
 
 
 
PARECER Nº 194/2005 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AO PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Nº 0004/04 
Trata-se de projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas 
que visa acrescer parágrafo ao artigo 38 e acrescentar inciso ao artigo 47 da 
Resolução nº 02, de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno da Câmara Municipal 
de São Paulo), criando a Comissão Extraordinária Permanente de Saneamento 
Básico. 
A propositura está amparada nos artigos 14, III e XXI e 32, caput e §1º, da Lei 
Orgânica do Município, quereservam à Câmara competência privativa para criar, 
organizar e disciplinar o funcionamento de suas Comissões Permanentes, previstas 
no respectivo Regimento ou no ato de que resultar a sua criação, combinados com 
os arts. 237, V, 392 e 393, I, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara. 
Assim, somos 
PELA LEGALIDADE. 
Entretanto, para adequar a propositura à melhor técnica de elaboração legislativa, 
sugere-se o Substitutivo: 
SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0004/2004 
Acrescenta parágrafo 10 ao artigo 38, acrescenta inciso XVI ao artigo 47 da 
Resolução 02, de 26 de abril de 1991, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo R E S O L V E : 
Art. 1º. Fica acrescido parágrafo 10 ao art. 38 da Resolução nº 2, de 26 de abril de 
1991, com a seguinte redação: 
“Art. 38 - ... 
... 
§ 10. Fica criada a Comissão Extraordinária Permanente de Saneamento Básico, 
com 5 (cinco) membros, respeitada a proporcionalidade partidária e seguindo as 
mesmas regras dos parágrafos 2º, 3º e 4º deste artigo.” 
Art. 2º. Fica acrescido o inciso XVI ao artigo 47 da Resolução 02, de 26 de abril de 
1991, com a seguinte redação: 
“Art. 47 - ... 
... 
XVI – Da Comissão Extraordinária Permanente de Saneamento Básico: 
a) fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços de água e esgotamento 
sanitário no Município de São Paulo; 
b) estudar e propor políticas públicas visando à universalização de tais serviços e as 
melhorias em sua prestação; 
c) colaborar com o titular do serviço, com o órgão regulador e com o prestador do 
serviço na realização de campanhas e programas de economia, racionalização e 
conscientização do uso da água; 
d) realizar debates e seminários destinados a diagnosticar os problemas 
enfrentados pelos serviços em questão, bem como apontar soluções; 
e) manifestar-se nos projetos de lei que tenham por objeto matéria atinente ao 
fornecimento de água e esgotamento sanitário no Município de São Paulo, no 
mesmo prazo regimental das Comissões Permanentes, desde que autorizada pelo 
Presidente.” 
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 20/4/05 
Celso Jatene – Presidente  
Russomanno – Relator 
Aurélio Miguel 
Jooji Hato 
José Américo  
Soninha  
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VOTO EM SEPARADO DO VEREADOR GILSON BARRETO E DO VEREADOR KAMIA DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
004/2004 
Trata-se de projeto de resolução, de iniciativa do Vereador Francisco Chagas, que 
visa acrescer parágrafo ao artigo 30 e acrescentar inciso ao artigo 47 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de São Paulo criando a Comissão Extraordinária 
Permanente de saneamento Básico. 
Ainda que se louve as intenções do autor, a iniciativa não pode prosperar, porque 
as atribuições que pretende conferir á mencionada comissão já estão perfeitamente 
delineadas no rol de competências da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente, previstas no art.47, inciso III do RI. 
Tanto é assim que compete a referida comissão opinar sobre todas aas proposições 
e matérias relativas a; “serviços de utilidade pública, sejam ou não de concessão 
municipal” (alínea “a”, nº 3); “controle da poluição ambiental em todos os seus 
aspectos, proteção da vida humana e preservação dos recursos naturais” (alínea 
“a”, nº 6); e “examinar, a título informativo, os serviços públicos de concessão 
estadual ou federal que interessem ao Município” (alínea “b”). 
Além disso, outro aspecto deve ser analisado, qual seja a superposição de 
atribuições. Nesse sentido, é conveniente e, sobretudo, mais eficaz o fortalecimento 
da Comissão de Política Urbana do que a dispersão das tarefas a ela atribuídas. 
Ante o exposto somo, PELA ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 20/4/05 
Gilson Barreto 
Kamia 
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