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PARECER Nº 266/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0003/2009. 
Trata-se de Projeto de Resolução de iniciativa do nobre Vereador Antônio Goulart, que 
visa alterar a redação de dispositivos dos artigos 38, 39 e 47 da Resolução nº 2, de 26 
de abril de 1991, Regimento Interno desta Casa, criando a Comissão Extraordinária de 
Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer e da Gastronomia. 
O art. 4º do Projeto de Resolução sob análise descreve as competências atribuídas à 
Comissão a ser criada. 
No Projeto de Resolução contam-se dezesseis assinaturas, eventualmente verificadas 
quando do seu protocolo como condição de admissibilidade, atendendo o quórum de 
um terço para propositura, nos termos do art. 393, inc. I, do Regimento Interno. 
A iniciativa encontra fundamento nos arts. 14, 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. 
Relativamente ao quórum para aprovação, o art. 40, § 3º, inciso XV da Lei Orgânica do 
Município e artigo 393, parágrafo único da Resolução nº 02/91, exigem a votação 
favorável de maioria absoluta dos Nobres Edis. 
Ante o exposto somos PELA LEGALIDADE. 
No entanto, as Comissões Permanentes possuem competências definidas no art. 46, 
tais como manifestar-se em relação a iniciativas relativas a assuntos de sua seara, 
estas descritas no art. 47 e seus incisos, todos do Regimento Interno desta Casa de 
Leis. 
Já as Comissões Extraordinárias, ainda que permanentes, não possuem competência 
para emitir parecer, oferecendo substitutivos ou emendas, nos termos do que dispõe a 
letra “a”, inc. I, do art. 46, sendo-lhes reservada atribuição subsidiária em relação às 
Comissões Permanentes. 
Nesse diapasão, o art. 40 estabeleceu a representação numérica proporcional das 
bancadas nas Comissões Permanentes, que hoje somam sete colegiados (art. 39), não 
computando para isso as Comissões Extraordinárias, sejam Permanentes ou 
Temporárias, conforme dispõe o § 2º, do art. 38, ambos do Regimento Interno. 
Daí se depreende que uma Comissão Extraordinária, ainda que permanente, não 
poderá ter atribuição prevista no art. 46, RI, em detrimento de Comissão Permanente. 
Destarte, a fim de elidir alegação de vício de ilegalidade ou conflito ao Regimento 
Interno, apresentamos Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 003/2009, nos termos 
a seguir. 
 
SUBSTITUTIVO Nº                                         AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
0003/2009 
 
Altera a redação de disposições dos artigos 38, 39 e 47 da Resolução nº 2, de 26 de 
abril de 1991 – Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, e dá outras 
providências. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo R E S O L V E :  
Art. 1º O § 1º do art. 38 da Resolução nº 2, de 26 de abril de 1991, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
“Art. 38. (...) 
(...)  
§ 1º Além das Comissões Permanentes de caráter técnico-legislativo, ficam criadas as 
Comissões Extraordinárias Permanentes de Direitos Humanos, Cidadania, Segurança 



Pública e Relações Internacionais, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do 
Adolescente e da Juventude e Comissão de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do 
Lazer e da Gastronomia.” (NR) 
Art. 2º O inciso V do art. 39 da Resolução nº 2, de 26 de abril de 1991, passa vigorar 
com a seguinte redação:  
“Art. 39. (...) 
(...) 
V – Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, com 7 (sete) membros;” (NR) 
Art. 3º O inciso V do art. 47 da Resolução nº 2, de 26 de abril de 1991, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
“Art. 47. (...) 
(...) 
V – Da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, opinar sobre todas as 
proposições e matérias relativas a: 
1 – disciplina das atividades econômicas desenvolvidas no Município; 
2 – economia urbana e rural, desenvolvimento técnico e científico aplicado à indústria 
e ao comércio; 
3 – turismo e defesa do consumidor; 
4 – abastecimento de produtos; 
5 – transportes coletivos ou individuais, frete e carga, vias urbanas e estradas 
municipais e a respectiva sinalização, bem como os meios de comunicação e demais 
elementos pertinentes ao sistema de circulação na cidade.” (NR) 
Art. 4º O art. 47 da Resolução nº 2, de 26 de abril de 1991, passa a vigorar acrescido 
do inciso X, com a seguinte redação:  
“Art. 47. (...) 
(...) 
X – Da Comissão Extraordinária Permanente de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, 
do Lazer e da Gastronomia:  
a) promover estudos e iniciativas no sentido do desenvolvimento do turismo, do lazer 
e da gastronomia no Município de São Paulo; 
b) apoiar, com ajuda de entidades governamentais e não-governamentais a indústria 
do lazer e do turismo receptivo:  
c) propor medidas de incentivo ao desenvolvimento da cultura da hospitalidade;  
d) promover as relações inter-cidades no âmbito nacional e internacional;  
e) fiscalizar e acompanhar as ações do Poder Público na área do turismo, do lazer e da 
gastronomia;  
f) difundir e promover os prêmios institucionais voltados à promoção e ao 
desenvolvimento da gastronomia e do turismo.” (NR) 
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 13/5/09 
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