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PROJETO DE RESOLUÇÃO  

  

Altera dispositivos da Resolução nº 576, de 26 de junho de 

1970, com modificações posteriores - Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados da Resolução nº 576, de 26 de junho 

de 1970, com modificações posteriores, ficam assim alterados: 

 

I - os incisos V e VII do artigo 30 passam a vigorar com nova redação, e esse artigo 

fica acrescido do inciso XIX, na seguinte conformidade: 

 

“Artigo 30 - (...) 

V - de Turismo, Assuntos Desportivos e Lazer, com 11 membros, 

(...) 

VII - de Infraestrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano, com 11 membros; 

(...) 

XVIII - (...); 

XIX - de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com 11 membros. 

(...)” (NR) 

 

II - os §§ 5º, 7º e 12 do artigo 31 passam a vigorar com nova redação, e esse artigo 

fica acrescido do § 19, na seguinte conformidade: 

 



 
 

 
 
 
 

 

“Artigo 31 - (...)  

§ 5º - À Comissão de Turismo, Assuntos Desportivos e Lazer compete opinar sobre 

proposições e assuntos que digam respeito a políticas de incremento e 

desenvolvimento do turismo, esportes e recreação, bem como sobre a organização 

ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a 

esses fins. 

(...) 

§ 7º - À Comissão de Infraestrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano compete 

opinar sobre proposições e assuntos relativos a saneamento, abastecimento de 

água, política habitacional, desenvolvimento urbano, serviços e obras públicas e ao 

seu uso e gozo, concessão de uso de bens públicos, energia elétrica ou de outras 

fontes, bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da 

administração direta ou indireta aplicadas a esses fins. 

(...) 

§ 12 - À Comissão de Atividades Econômicas compete opinar sobre proposições e 

assuntos relativos à agricultura, pecuária, abastecimento, agronegócios, economia 

agrícola, serviços e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico 

por meio de desenvolvimento setorial estratégico para o incremento da indústria e 

do comércio, cooperativismo e outras formas de associativismo na atividade 

econômica, bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da 

administração direta ou indireta aplicadas a esses fins. 

(...) 

§ 19 - À Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência compete 

manifestar-se sobre proposições e assuntos relativos à preservação e à promoção 

dos direitos das pessoas com deficiência, e à sua inclusão, proteção e integração 

sociais; receber, avaliar e investigar denúncias relativas à violação desses direitos; 

fiscalizar e acompanhar programas governamentais e políticas públicas pertinentes 



 
 

 
 
 
 

 

a esses temas; e opinar sobre a organização ou reorganização de repartições da 

administração direta ou indireta aplicadas a esses fins.” (NR) 

 

Artigo 2º - Esta resolução entrará em vigor em 15 de março de 2023. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de resolução tem por objetivo reformular, parcialmente, as 

competências de algumas das Comissões Permanentes desta Assembleia Legislativa.  

 

Bastante pontuais, as modificações delineadas na propositura consistem, 

essencialmente, em: 

(i) criar uma Comissão Permanente voltada, especificamente, à defesa dos direitos 

das pessoas com deficiência, tendo em vista não apenas a inquestionável relevância 

dessa temática, como também o elevado número de proposições legislativas a ela 

atinentes; 

(ii) transferir a matéria turismo da Comissão de Atividades Econômicas para a de 

Assuntos Desportivos, dando a esta última, por conseguinte, nova denominação 

(Comissão de Turismo, Assuntos Desportivos e Lazer);  

(iii) explicitar que o campo de competência da Comissão de Infraestrutura inclui os 

temas habitação e desenvolvimento urbano, alterando, para tanto, a denominação da 

Comissão e a descrição de sua competência. 

 

Estamos certos de que, apesar de singelas, tais mudanças propiciarão que os 

trabalhos das Comissões Permanentes desta Casa venham a produzir resultados com 



 
 

 
 
 
 

 

grau de efetividade, relevância e alcance sociais ainda mais elevado do que o 

atualmente alcançado. 

 

Por derradeiro, ressaltamos que, ante a iminência do término da atual legislatura, 

pareceu-nos apropriado fixar em 15 de março de 2023 — isto é, na data inaugural da 

20ª Legislatura — o início da vigência da resolução projetada.  

 

Expostas as razões que embasam a formulação do presente projeto, vimos rogar 

aos nobres Pares que concorram com seu indispensável apoio para a aprovação da 

matéria. 

 

Palácio 9 de Julho, em 14 de fevereiro de 2023. 

 

 

 
CARLÃO PIGNATARI 

Presidente 
 
 

LUIZ FERNANDO T. FERREIRA 
1º Secretário 

 
 

ROGÉRIO NOGUEIRA 
2º Secretário 


