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PARECER CONJUNTO N° 1823/2017  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 0384/2017. 
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do nobre Vereador Fabio Riva (PSDB, que  

"cria a Prefeitura Regional do Jaraguá/Taipas e dá outras providências". 

De acordo com a propositura, à Prefeitura Regional criada será aplicada, com 
isonomia, as atribuições e competências fixadas pela Lei n° 13.399/02 e decreto n° 57.576/17 
dentro de seus respectivos limites territoriais. 

O autor expõe na justificativa do projeto de lei que: "A dificuldade no atendimento das 
numerosas necessidades locais estimula a população, cada vez mais consciente da 
necessidade de reivindicar a qualidade no serviço público, a demandar a criação da Prefeitura 
Regional do Jaraguá/Taipas, assim, atendendo a esta demanda popular legítima...". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor 
ao Projeto, tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem 
como está condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o 
parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 06/12/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/12/2017, p. 131 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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