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"Art. 36 - A Lei Organica podera ser emendada median-

te proposta:

.§ 2 2 - A proposta será discutida e votada em 2 (dois)

turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em

ambas as votag6es, o voto favorável de 2/3 (dois ter-

ços) dos membros da Camara Municipal, com um interva-

lo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas entre um tur-

no e outro, obrigatoriamente."

Art. 2 2 - Esta emenda entrará em vigor, uma vez pro-
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Altera o	 22 do art. 36, da	 Lei

Orgânica do Município de São Paulo.
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Art. 1 2 - O art. 36, §. 2 2 da Lei Organica do Munici-(--	 .1

pio cWSão Paulo, promulgada em 4 de abril de 1990, passe a vigorar
;

vc'om a seguinte redação:

-
Mesa da Camara Municipal, na data da sua publicaçao,re

posiçSes em contrário.

t das Sess6es, em	 de novembro 1.
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JUSTIFICATIVA

O atual texto do dispositivo objeto desta emenda está

assim redigido:

"Art. 36 - A Lei Organica podera ser emendada median-

te proposta:

I - de 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Cama

ra Municipal;

II - do Prefeito;

III - de cidadãos, mediante iniciativa popular assina

da por, no mínimo 5% (cinco por cento) dos eleitores

do Município;

§. 1 2 - A lei Organica nao podera ser emendada na vi-

gencia de estado de defesa, estado de sitio ou inter-
-

vença°.

2 2 - A proposta será discutida e votada em 2 (dois)

turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em

ambos as votaçSes, o voto favorável de 2/3 (dois ter-

ços) dos membros da Camara Municipal.

.§ 3 2 - A emenda aprovada será promulgada pela Mesa da

Camara Municipal como respectivo n 2 de ordem.

4 2 - A mataria constante de emenda rejeitada ou ha-

vida por prejudicada não poderá ser objeto de nova

proposta na mesma sessão legislativa.

Como se nota pelo exame do	 22 do supramencionado dis

positivo não há um espaço entre os dois turnos de votação, contra-

riando regra existente no Regimento Interno de ambito restrito. Por

tanto, em tão importante matéria, como de fato constitui a emenda à
-Lei Organ	 iica Municipal, mpoe-se a abertura de um prazo de 48 (qua-

renta e oito) horas, ou seja, de dois dias, para perfeição e enten-
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dimento em torno da mataria objeto dos debates, que culminarão com

-
uma emenda que se assemelha a uma autentica reforma constitucional.

São essas as razSes determinantes da apresentação des

ta propositura, que, certamente, obterá manifestação favorável des-

te ilustre Plenário.
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