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"Dispõe sobre a criação da "Semana de Prestação de Contas do Exercício do Mandato 
Popular" 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO RESOLVE: 

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de São Paulo, a "Semana de Prestação 
de Contas do Exercício de Mandato Popular", a ser realizada na primeira semana do mês de 
Novembro de cada ano. 

Art. 2º - Na primeira semana do mês de novembro serão realizadas em locais próprios, 
Audiências Públicas, palestras, reuniões e debates pelos Senhores Vereadores com o objetivo 
de dar ciência aos munícipes quanto aos trabalhos realizados pelo Legislativo. 

Art. 3º - A participação nos eventos será facultativa a cada Vereador; 

Art. 4º Ao término da Semana, os Senhores Vereadores elaborarão relatório de suas 
atividades no Parlamento, a fim de que a população tome ciência dos trabalhos desenvolvidos, 
interna e externamente à Câmara, junto à população. 

Art. 5º - Os eventos a que se refere o art. 2º da presente resolução serão abertos à 
população, sendo permitida a realização de falas e intervenções por parte dos munícipes. 

Art. 6º - Durante a realização da "Semana de Prestação de Contas do Exercício de 
Mandato Popular" serão colocadas urnas no térreo desta Edilidade, com o intuito de colher 
sugestões e críticas da população. 

Art. 7º - As despesas decorrentes com a Resolução, correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias. 

Art. 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das sessões, às Comissões competentes." 
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