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PARECER Nº 275/2003 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Nº 0004/2003  
Trata-se de projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa 
instituir a comemoração do "Dia Nacional do Aposentado", a ser realizada em sessão 
solene, especialmente convocada para este fim. 
De acordo com o art. 2º, a mencionada sessão solene deverá ocorrer no primeiro mês de 
cada sessão legislativa. 
As sessões da Câmara, conforme o art. 132 do Regimento Interno, são: Ordinárias, 
Extraordinárias, Solenes e Permanentes. E o art. 193, ao cuidar da Sessão Solene, 
estabelece: 
"Art. 193 - As sessões solenes destinam-se à realização de solenidade e outras atividades 
decorrentes de decretos legislativos, resoluções e requerimentos."  
Para aprovação do projeto, deve ser observado o quórum de maioria absoluta, nos termos 
do disposto no art. 40, § 3º, inciso XV, por se tratar de matéria correlata ao Regimento 
Interno. 
Portanto, como se vê, sob o aspecto regimental, nada obsta a regular tramitação da 
propositura, que encontra amparo nos arts. 13, inciso I, 34, inciso II, 37, "caput", todos da 
Lei Orgânica do Município, bem como no art. 193 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de São Paulo. 
Assim sendo, somos  
PELA LEGALIDADE. 
No entanto, a fim de adaptar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, 
sugerimos o seguinte substitutivo: 
SUBSTITUTIVO Nº /03 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0004/03 
Dispõe sobre a comemoração do "Dia Nacional do Aposentado" no âmbito da Câmara 
Municipal de São Paulo, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo RESOLVE: 
Art. 1º O "Dia Nacional do Aposentado" (24 de janeiro), instituído pela Lei Federal nº 
6926/81, será comemorado, anualmente, pela Câmara Municipal de São Paulo, em sessão 
solene, especialmente convocada para esse fim. 
Parágrafo único. A sessão solene de que trata o "caput" deste artigo deverá ocorrer no 
primeiro mês de cada sessão legislativa. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 02/4/03 
Antonio Paes-Baratão - Relator 
Alcides Amazonas 
Carlos A Bezerra Jr. 
Celso Jatene 
Goulart  
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