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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, 
de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de 
recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para os projetos abaixo 
relacionados, na forma do texto original ou do último substitutivo apresentado: 

6) PL 567/17 - Autor: Ver. Paulo Frange 
PARECER Nº 732/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 

LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO 
PAULO EM 24/05/2018, PÁGINA 80, COLUNA 03. 

PARECER Nº 1239/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 17/08/2018, PÁGINA 78, 
COLUNA 02. 

PARECER Nº 1918/2018 DA COMISSÃO DE SAÚDE PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 
30/11/2018, PÁGINA 138, COLUNA 02. 

PARECER Nº 966/2019 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 567/2017 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Paulo Frange, visa instituir o 
uso da bengala verde como meio adequado para identificar pessoas acometidas de baixa 
visão, e como instrumento de orientação e mobilidade, na Cidade de São Paulo e dá outras 
providências. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo o qual visa apenas a aprimorar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura. Favorável, portanto, é o 
parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 12/06/2019. 

Alessandro Guedes (PT)  Presidente 

Soninha Francine (CIDADANIA)  Autora do voto em separado 

Adriana Ramalho (PSDB) 

Atílio Francisco (PRB) 

Isac Felix (PL) 

Ota (PSB) 

 
VOTO VENCIDO DO RELATOR FERNANDO HOLIDAY DA COMISSÃO DE 

FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N° 567/2017 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Paulo Frange, visa instituir o 

uso da bengala verde como meio adequado para identificar pessoas acometidas de baixa 
visão, e como instrumento de orientação e mobilidade, na Cidade de São Paulo e dá outras 
providências. 
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Quanto aos aspectos atinentes a esta Comissão, apesar dos elevados propósitos do 
nobre Autor, temos a ponderar que o projeto geraria despesas obrigatórias de caráter 
continuado, relativas às ações de publicidade do Executivo, sem haver demonstração nos 
autos do valor dessas despesas e da existência de previsão orçamentária. 

Ressalte-se que as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
referentes a demonstrativos que mostrem tais dados (especificamente art. 16 [que exige 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 
dois subsequentes, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas] e art. 17 
[que determina comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de 
resultados fiscais, contendo as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do 
exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de 
diretrizes orçamentárias]) situam-se no contexto da gestão orçamentária e financeira, e a 
análise sob o ponto de vista do impacto presente e futuro nas despesas insere-se na 
competência desta Comissão, conforme estabelece o art. 47, II, e, do Regimento Interno. 

Regimento Interno 

Art. 47 É da competência específica: 

.... 

II - Da Comissão de Finanças e Orçamento: 

.... 

e) opinar sobre proposições referentes a matéria tributária, abertura de créditos, 
empréstimos públicos, dívida pública e outras que, direta ou indiretamente, alterem a despesa 
ou a receita do Município e acarretem responsabilidades para o erário municipal; 

Com efeito, não constam dos autos do processo os demonstrativos exigidos pelos 
artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000). 

Destarte, contrário é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 12/06/2019. 

Alessandro Guedes (PT)  Presidente - Contrário 

Fernando Holiday (DEM) - Relator 

Adriana Ramalho (PSDB) - Contrário 

Atílio Francisco (PRB) - Contrário 

Isac Felix (PL) - Contrário 

Ota (PSB) - Contrário 

Soninha Francine (CIDADANIA) - Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/06/2019, p. 90 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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