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PARECER DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 03/2005 
        Trata-se o presente de projeto de Emenda a Lei Orgânica que visa alterar o 
inciso IV do parágrafo 2º do artigo 37 e acrescenta o parágrafo único ao artigo 69 
da Lei Orgânica do Município. 
        Com a alteração proposta, a iniciativa legislativa para tratar de serviços 
públicos passa a ser concorrente, podendo os edis apresentarem projetos que 
versem sobre a matéria, na linha das Constituições Estadual e Federal que não 
reservam ao Executivo a iniciativa da matéria. 
        A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo. 
        No mérito, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
nada tem a opor. 
        A propositura, ao permitir a legislação concorrente da matéria aumenta a 
competência dos edis, permitindo que, em linhas gerais, legislem sobre serviços 
públicos, aumentando a autonomia do Poder Legislativo, que representa vários 
setores da sociedade. 
        Além disso, considerando a proximidade entre os membros do Poder 
Legislativo Municipal e a população, faz com que muitas das sugestões de 
mudanças e melhorias sejam trazidas a esta Casa de Leis, de modo que os Edis 
tem muito a contribuir nesta área. 
        Face ao exposto, o parecer da Comissão de Política Urbana Metropolitana e 
Meio Ambiente, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, é 
        FAVORÁVEL 
        COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE” 
        SUBSTITUTIVO Nº  AO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
Nº 3/05. 
        Altera a redação do inciso IV do parágrafo 2º do artigo 37, da Lei Orgânica do 
Município. 
        A Câmara Municipal de São Paulo PROMULGA: 
        Art. 1º O inciso IV, do parágrafo 2º, do artigo 37, da Lei Orgânica do 
Município, passa a vigorar com a seguinte redação: 
        “Art. 37 (...) 
        § 2º São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: 
        IV – organização administrativa e matéria orçamentária;” (NR) 
        Art. 2º Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
        Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 24/6/05” 
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