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PARECER Nº 2248/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

0029/19. 

Trata-se de projeto de resolução, de iniciativa da nobre Vereadora Sandra Tadeu, 
proposto por 1/3 dos membros da Câmara, conforme art. 393, inciso I, do Regimento Interno, 
que visa acrescentar três parágrafos ao art. 375 da Resolução nº 02, de 26 de abril de 1991 - 
Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, para dispor sobre a cerimônia de 
hasteamento das bandeiras. 

Na justificativa, argumenta-se que o hasteamento da bandeira é o ato cívico de maior 
importância realizado por essa Egrégia Casa, razão pela qual deve ter previsão expressa na 
Resolução nº 02, de 26 de abril de 1991  Regimento Interno da Câmara Municipal de São 
Paulo. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em 
tramitação, na forma do Substitutivo ao final sugerido. 

Destaque-se, inicialmente, que o projeto de resolução é o meio adequado para 
disciplinar a matéria tratada, conforme disposto no art. 237 do Regimento Interno: 

Art. 237 - Projeto de resolução é a proposição destinada a regular matéria político-
administrativa da Câmara. 

Parágrafo único. Constitui matéria de projeto de resolução: 

(...) 

V  Regimento Interno; 

Dessa forma, o projeto ampara-se no artigo 14, inciso 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, 
inciso V do Regimento Interno. 

Para sua aprovação, o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, devendo ser discutido e votado em dois turnos, nos termos do art. 40, § 
3°, inciso XV, da Lei Orgânica do Município, e do art. 393, parágrafo único, do Regimento 
Interno desta Casa. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo, que visa 
a: (i) realocar a proposta de alteração do art. 375 do Título XIV do Regimento Interno, 
pertinente à Polícia Interna da Câmara Municipal, para o Capítulo IV  Das Sessões Solenes, do 
Título VI  Das Sessões, do mesmo Regimento Interno; e (ii) adequar o texto à técnica de 
elaboração legislativa prevista pela Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 
1998. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0029/19. 

Acrescenta o artigo 194-A ao Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, 
aprovado pela Resolução nº 2, de 26 de abril de 1991. 



 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PR 0029/2019 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

A Câmara Municipal de São Paulo RESOLVE: 

Art. 1º Fica acrescentado o art. 194-A à Resolução nº 2, de 26 de abril de 1991 - 
Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, com a seguinte redação: 

"Art. 194-A Será realizada mensalmente, no Auditório Externo Freitas Nobre, sessão 
solene de hasteamento das bandeiras nacional, do Estado de São Paulo e do Município de 
São Paulo. 

§ 1º Facultativamente, também poderão ser hasteados os estandartes representativos 
das corporações responsáveis pela segurança do cidadão. 

§ 2º O Presidente da Câmara Municipal de São Paulo procederá à abertura da 
cerimônia, mediante a execução do hino nacional. 

§ 3º Na ausência do Presidente, a sessão será presidida por outro Vereador, segundo 
lista organizada em ordem alfabética dos nomes parlamentares, em forma de rodízio. 

§ 4º Compete à equipe do cerimonial a organização da sessão, bem como a expedição 
de convites às autoridades e representantes da sociedade civil. (NR) 

Art. 2º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/11/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Atílio Francisco (REPUBLICANOS) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) - Relator 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/11/2019, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


