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PARECER Nº 1307/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 113/14 

O Projeto de Lei 113/2014, de autoria do nobre Vereador Toninho Vespoli (PSOL), 
propõe a instituição da semana de conscientização acerca das pessoas em situação de rua e 
estabelece a campanha publicitária em diversos meios de comunicação no Município de São 
Paulo, com o objetivo de promover mensagens acerca dos vínculos sócio afetivos, atendimento 
aos usuários, direitos das pessoas em situação de rua, tipos e locais de serviços de 
atendimentos, entre outras voltadas para estimular ações de solidariedade para com as 
pessoas em situação de rua (art. 1º,§ 1º). 

O texto prevê a composição do grupo que deverá elaborar a campanha - apontando 
órgãos municipais e representantes da sociedade civil, entidades - além de prever os meios de 
veiculação e a preparação de agentes públicos da administração direta, indireta e entidades 
conveniadas, especialmente para aqueles que prestam serviço diretamente para a população 
em situação de rua. 

No arrazoado em que defende o projeto, o autor destaca que a campanha a que se 
refere a iniciativa em pauta concorrerá para o cumprimento do dever constitucional de 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação, assim como possibilitará melhores efetividade e divulgação 
das ações empreendidas pelo Comitê Intersetorial da Política Municipal para População em 
Situação de Rua - Comitê PopRua, criado pelo Decreto Municipal 53.795, de 25 de março de 
2013. 

Nos aspectos pertinentes às suas competências, a Comissão de Administração 
Pública, tendo em vista a relevância do atendimento à população de rua, assim como da 
sensibilização da sociedade acerca da realidade enfrentada por esta parcela da população, 
apresenta voto favorável ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 12 de agosto de 2015. 

Andrea Matarazzo - (PSDB) - Presidente 

Alessandro Guedes - (PT) - Relator 
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Valdecir Cabrabom - (PSDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/08/2015, p. 175 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.   
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