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PARECER Nº 2062/2018 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 40/2017 

O presente projeto de resolução, de autoria dos nobres Vereadores Eduardo Matarazzo 
Suplicy, Antonio Donato, José Police Neto e Sâmia Bomfim, visa instituir, no âmbito da Câmara 
Municipal de São Paulo, a Frente Parlamentar da Participação Social, com o objetivo de 
articular a discussão sobre o tema e iniciativas em defesa de uma política municipal de 
participação social. 

A Frente Parlamentar será composta por integrantes indicados pelos Partidos Políticos 
com representação na Câmara Municipal e por todos os demais vereadores que a ela aderirem 
por meio de assinatura de termo de adesão. 

O Art. 2º estabelece que a Frente Parlamentar reger-se-á por estatuto próprio, 
elaborado e aprovado por seus membros e será coordenada em sua fase de implementação, 
pelos vereadores autores desta Resolução. 

Conforme o Art. 3º, compete à Frente Parlamentar organizar e promover debates e 
reuniões no âmbito do Poder Legislativo visando viabilizar a implementação de mecanismos de 
participação da população paulistana. 

O § 1º do Art.4° estabelece que as atividades da Frente Parlamentar deverão, sempre 
que possível, integrar a página da Internet da Câmara Municipal e a grade da programação da 
TV de São Paulo. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
parecer pela legalidade, com substitutivo a fim de adequar a propositura à técnica de 
elaboração legislativa, nos moldes elencados pela Lei Complementar nº 95/98. 

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 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 19/12/18. 

Jair Tatto (PT) - Presidente 

Ricardo Nunes (MDB) - Relator 

Adriana Ramalho (PSDB) 

Atilio Francisco (PRB) 

Fernando Holiday (DEM) 

Isac Felix (PR) 

Ota (PSB) 

Rute Costa (PSD) 

Soninha Francine (PPS) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/12/2018, p. 134 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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