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PARECER Nº 1107/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
0003/12  
Trata-se de projeto de resolução, de iniciativa do nobre Vereador Attila Russomano, 
proposto por 1/3 dos membros da Câmara, nos termos do art. 393, I, do 
Regimento Interno da Câmara Municipal, que visa alterar a redação dos arts. 46 e 
82 do Regimento Interno.  
O dispositivo, em sua redação atual, exige recurso de 1/10 (um décimo) dos 
membros desta Casa para não ser dispensada a competência do Plenário para a 
discussão e votação de projetos de lei que exigem maioria simples. Com a nova 
redação a exigência passaria a ser de 3/10 (três décimos) dos membros da Casa.  
Sob o estrito aspecto legal e regimental, o projeto poderá prosseguir.  
O projeto ampara-se no artigo 14, II da Lei Orgânica do Município de São Paulo, 
que confere à Câmara competência para elaborar o seu Regimento Interno, sendo a 
Resolução o instrumento adequado para veicular a matéria, nos termos do art. 237, 
parágrafo único, V do Regimento Interno.  
Trata-se de matéria sujeita ao quorum de maioria absoluta para sua aprovação, nos 
termos do art. 40, § 3º, XV da Lei Orgânica do Município votada em dois turnos, 
nos termos do § 1º do art. 242 e artigo 393, parágrafo único da Resolução nº 
02/91.  
Ante o exposto, somos  
PELA LEGALIDADE, no entanto, para adequar a proposta à melhor técnica 
legislativa e seguindo a alteração proposta pelo autor do projeto às fls. 05, 
propomos o substitutivo que segue.  
SUBSTITUTIVO Nº                     DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0003/12.  
Altera a redação do inciso X, do art. 46 e art. 82, da Resolução nº 02, de 26 de 
abril de 1991, do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, e dá 
outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo RESOLVE:  
Art. 1º O inciso X do art. 46, da Resolução nº 02, de 26 de abril de 1991, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 46....  
X – Discutir e votar projetos de lei que exigir maioria simples, dispensada a 
competência do Plenário, salvo com recurso de 3/10 (três décimos) dos membros 
da Casa.” (NR)  
Art. 2º O art. 82, da Resolução nº 02, de 26 de abril de 1991, passa a vigorar com 
a seguinte redação:  
“Art. 82 Não se dispensará a competência do Plenário para discutir e deliberar 
sobre proposição que possa ser votada pelas Comissões nos termos desta Seção, 
quando houver recurso neste sentido de 3/10 (três décimos) dos membros da 
Casa.” (NR)  
Art. 3º As despesas decorrentes da presente 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, Justiça e Legislação Participativa, 08/08/2012.  
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