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PARECER Nº 319/2005 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20/04. 
Trata-se de projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador José Américo, que 
visa instituir no âmbito desta Edilidade a Frente Parlamentar Municipal Pela Livre 
Expressão Sexual. 
A referida frente parlamentar funcionará até 15 de março de 2008, será composta 
por Vereadores de cada partido político representado na Câmara e também por um 
membro da Mesa Diretora e terá por objetivo fiscalizar e elaborar propostas de 
políticas públicas que efetivem os direitos humanos e da cidadania para a 
população de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. 
Sob o aspecto legal e regimental, nada obsta a regular tramitação da presente 
medida, que encontra amparo legal no art. 14, inciso II e III e no art. 34, inciso IV, 
ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo, bem como nos artigos 211, 
inciso VII, 232, inciso IV, e 237, parágrafo único, inciso I, todos do Regimento 
Interno desta Câmara. 
Por se tratar de projeto que versa sobre matéria referente a regimento interno, ou 
seja, tem o mesmo conteúdo, embora nele não se insira, sua aprovação depende 
do voto da maioria absoluta dos membros deste Legislativo, nos termos do disposto 
no inciso XV, do § 3º, do art. 40 da Lei Orgânica do Município. 
Pelo exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
Todavia, a fim de adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, 
sugerimos o substitutivo a seguir: 
SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20/04 
Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar Municipal Pela Livre Expressão 
Sexual, e dá outras providências. 
Art. 1º Fica criada, em caráter temporário, a Frente Parlamentar Municipal Pela 
Livre Expressão Sexual, com sede na Câmara Municipal de São Paulo. 
Parágrafo único. A Frente Parlamentar a que se refere o “caput” deste artigo 
funcionará até 15 de março de 2008. 
Art. 2º Cabe à Frente Parlamentar Municipal Pela Livre Expressão Sexual elaborar 
propostas e fiscalizar políticas públicas que efetivem os direitos humanos e da 
cidadania para a população de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. 
Art. 3º A Frente Municipal Pela Livre Expressão Sexual será composta por 
Vereadores, sempre que possível integrantes de cada Partido Político representado 
nesta Câmara Municipal e um membro da Mesa Diretora. 
Parágrafo único. Independentemente das indicações dos partidos políticos, todo e 
qualquer parlamentar poderá aderir e integrar a Frente. 
Art. 4º Os Partidos Políticos com representação na Câmara terão quinze dias para 
indicar seus representantes nesta Frente, contados da publicação desta Resolução. 
Art. 5º Os integrantes da Frente serãonomeados por ato da Presidência da Câmara 
Municipal de São Paulo publicado no órgão oficial, no prazo de trinta dias a contar 
da publicação desta Resolução. 
Art. 6º Dentre os parlamentares indicados serão eleitos o Presidente e o Vice-
Presidente da Frente, sendo as atividades coordenadas por sua Presidência. 
Art. 7º A Frente Parlamentar de que trata esta Resolução reger-se-á por Estatuto 
próprio, elaborado e aprovado por seus membros. 
Art. 8º A participação popular será sempre garantida e exercida por representantes 
das entidades civis. 
Art. 9º As despesas com a execução desta Resolução correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 11/5/05 
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