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PARECER Nº 1756/2003 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 024/2003 
Trata-se de projeto de resolução de iniciativa do nobre Vereador Toninho Paiva, 
subscrito por um terço dos membros desta Casa Legislativa, e que visa acrescentar um 
parágrafo único ao art. 194, da Resolução nº 02, de 26 de abril de 1991 (Regimento 
Interno). 
A disposição a ser acrescida ao art. 194, do Regimento Interno, permite que qualquer 
Vereador possa convocar até 20 (vinte) sessões solenes por legislatura, sem observar 
os requisitos previstos no caput do artigo, ou seja, subscrição do requerimento por no 
mínimo 1/3 (um terço) dos Vereadores. 
Nos termos da propositura, basta apenas que a sessão solene para homenagear 
instituição pública ou entidade da sociedade civil, seja requerida ao presidente com a 
antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias, instruída com a comprovação do 
agendamento junto à unidade administrativa competente. 
O art. 393 do Regimento Interno, determina que o Projeto de Resolução que vise sua 
alteração, somente será admitido se proposto por no mínimo 1/3 (um terço) dos 
membros da Câmara, pela Mesa ou por Comissão Especial constituída para este fim. 
O projeto satisfaz o requisito de admissibilidade, uma vez que se encontra subscrito 
por um terço dos membros deste Legislativo. 
Por outro lado, não se vislumbra óbice legal a que cada parlamentar possa ter a 
prerrogativa de convocar até 20 (sessões) solenes para homenagear entidades que 
tenham prestado serviço de relevante interesse público, sem os requisitos exigidos no 
caput do art. 194 do Regimento Interno. 
Assim, a proposta encontra amparo nos arts. 13, inciso I e 37 “caput”, ambos da Lei 
Orgânica do Município, bem assim no art. 393 do Regimento Interno. 
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 
Entretanto, para adequar a propositura às regras de técnica legislativa prevista na Lei 
Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação e a alteração, 
apresenta-se o substitutivo abaixo aduzido. 
SUBSTITUTIVO Nº /03 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA AO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 0024/2003. 
"Modifica a redação do art. 194 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São 
Paulo, (Resolução nº 02, de 26 de abril de 1991), acrescentando-lhe um parágrafo 
único, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo RESOLVE: 
Art. 1º O art.194 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo – Resolução 
nº 02, de 26 de abril de 1991 –, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 194. (...) 
Parágrafo único. Cada Vereador Poderá convocar até 20 (vinte) sessões solenes por 
legislatura, além das previstas no art. 193, para homenagear instituição pública ou 
entidade da sociedade civil que tenha prestado serviço de relevante interesse público, 
sendo dispensados os requisitos do "caput" deste artigo, desde que requeridas ao 
Presidente, com antecedência mínima de 90(noventa) dias, e comprovação do devido 
agendamento junto aos competentes órgãos técnicos da Câmara, que as deferirá de 
plano.” 
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Art. 2º As despesas decorrentes da execução do disposto nesta resolução correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 03/12/03 
Wadih Mutran – Relator 
Alcides Amazonas 
Antonio Paes-Baratão 
Eliseu Gabriel 
Goulart 
Laurindo 


