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PARECER Nº 1775/2017 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 113/2014 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Vespoli, visa instituir a 
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. 

De acordo com o § 1º do art. 1º, a campanha tem como objetivo promover mensagens 
acerca dos vínculos socioafetivos, 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. 

Já o § 2º do mesmo art. 1º estabelece que a campanha deverá ser elaborada 
conjuntamente por membros de diversos órgãos públicos e entidades da sociedade civil. 

O § 4º do art. 1º estabelece que a Prefeitura deverá promover cursos de 
conscientização com carga horária de até 30 horas para os agentes públicos municipais da 
administração pública direta, indireta e entidades conveniadas, especialmente para aqueles 
que prestam serviço diretamente para a população em situação de rua, abordando conteúdo de 
educação em direitos humanos. 

A douta Comissão de Educação, Cultura e Esportes apresentou substitutivo a fim de 
incorporar sugestões feitas pelo Executivo, excluindo o texto do § 2º mencionado e alterando a 
redação do § 4º também citado de "deverá" para "poderá". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento em 06/12/17 

Jair Tatto - PT - Presidente 

Ota - PSB - Relator 

Atílio Francisco - PRB 
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Isac Felix - PR 

Reginaldo Tripoli - PV 

Ricardo Nunes - PMDB 

Rodrigo Goulart - PSD 

Zé Turin - PHS 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/12/2017, p. 107 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0113/2014 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

http://www.camara.sp.gov.br/

