
Quais são os tipos de legislações produzidas pela 
Câmara Municipal de São Paulo?

A Câmara Municipal de São Paulo é um órgão público que representa
o poder legislativo do município de São Paulo, tendo a sua estrutura
composta por 55 vereadores que são eleitos para mandatos de quatro
anos e que têm como função fiscalizar o poder executivo municipal
(prefeitura) e criar leis. Mas, como será que as leis são feitas e quais
os  tipos  de  legislações  produzidas  pela  Câmara  Municipal  de  São
Paulo? Iremos analisar a seguir cada uma delas.  

Sobre como as legislações são criadas pelos vereadores na Câmara
Municipal,  tomemos  o  exemplo  a  seguir:  um   PL  (Projeto  de  Lei)
apresentado pelos vereadores ou prefeito ao plenário da Câmara e a
Comissão de Constituição e Justiça, que deverá analisar se o mesmo
está de acordo com as Constituições Estaduais e Federais ou se não
entra em conflito com um que já esteja em vigor. 

O presidente da Câmara deverá decidir em qual Comissão de mérito o
PL  deverá  passar,  sendo  elas:  Finanças  e  Orçamento;  Trânsito,
Transportes e Atividades Econômicas;  Política Urbana, Metropolitana
e Meio Ambiente; Educação, Cultura e Esporte; Administração Pública;
Saúde,  Promoção  Social  e  Trabalho  e Constituição,  Justiça   e
Legislação  Participativa. Após  isto,  o  projeto  entra  na  pauta  de
votação  no  plenário.  Os  vereadores  fazem  a  primeira  votação  e
discutem sobre o texto, que se aprovado segue para uma segunda
votação definitiva após 48h. Na segunda fase, o projeto é direcionado
ao prefeito  que pode sancionar  ou vetar  integral  ou parcialmente.
Sendo  aprovado,  gera  uma nova  lei  que  deverá  ser  publicada  no
Diário Oficial.

No infográfico abaixo vemos isto representado:
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Agora que sabemos como as leis são criadas, vamos entender melhor
a respeito dos tipos de proposições legislativas (tudo que é submetido
a análise de casa legislativa). A primeira você já conhece, é o PL que
é a sigla de Projeto de Lei, as outras são as PR, PDL e PLO.

Principais Proposições legislativas

PL - Projeto de Lei: é submetido à casa legislativa,  podendo ser
apresentado  pelos  vereadores  ou  prefeito,   necessita  de  duas
aprovações  das  casas  legislativas  e  sensação  do  prefeito.  Um
exemplo  é  o  PL  528/2021  -  Programa  Restaurante  Social  SP,  que
estabelece a instalação de restaurantes populares na cidade de São
Paulo.

PLO-   Projeto  de Emenda à  Lei  Orgânica: tem como objetivo
realizar mudanças na lei orgânica municipal. Como o PLO 3/2019 que
obriga a presença do prefeito na Câmara para discursar a respeito da
situação municipal anualmente.  Um PLO deve ser aprovado por dois
terços dos vereadores em dois turnos.

PDL  -  Projeto  de  Decreto  Legislativo: é  elaborado  com  a
finalidade de conceder títulos e homenagens, como por exemplo o
PDL 54/2021  que concede Salva de Prata ao Jornal da Mooca. Neste
caso, necessita apenas de dois terços dos vereadores para que seja
aprovado no plenário. 

PR -  Projetos de Resolução: estes  tipos  de projetos  decidem e
regulamentam as questões privadas da Câmara. São utilizados para
definir homenagens, custos de mandato, perda de mandato, criação
de  CPI  e  seu  desenvolvimento,  dentre  outras  matérias  de  caráter
administrativo, processual e legislativo. O PR 16/2018, cria a frente
parlamentar  dos  microempreendedores  individuais,  das
microempresas  de  pequeno  porte,  das  cooperativas,  e  do
empreendedorismo, que atuam no comércio popular e ambulante no
município de São Paulo, é um projeto observado como PR.
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