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PARECER Nº 1404/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

0022/19. 

Trata-se de projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador André Santos, que 
dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, da Frente Parlamentar 
de Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico São Paulo  África. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para seguir em tramitação. 

Frentes Parlamentares são grupos suprapartidários de atuação voltada a uma atividade 
específica de interesse municipal ou do Parlamento. Têm tratamento autônomo em relação a 
qualquer Comissão Permanente ou Temporária. Atuam dentro ou fora das dependências da 
Câmara Municipal, de acordo com seu propósito. (in http://www.saopaulo.sp.leg.br/atividade-
legislativa/frentes-parlamentares/). 

Sob o aspecto formal, nada obsta a regular tramitação da presente proposta, que 
encontra amparo legal no art. 14, II e III, e no art. 34, IV, ambos da Lei Orgânica do Município 
de São Paulo, bem como nos artigos 211, VII, 232, IV, e 237, parágrafo único, I, todos do 
Regimento Interno desta Câmara. 

Nos termos do art. 105, inciso XVI, do Regimento Interno, a matéria deverá ser 
submetida ao Plenário. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Não obstante, sugerimos o Substitutivo a seguir, a fim de adaptar o texto aos limites da 
competência legislativa parlamentar, bem como às regras de técnica legislativa elencadas na 
Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis: 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0022/19. 

Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, da Frente 
Parlamentar de Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico São Paulo  África. 

A Câmara Municipal de São Paulo RESOLVE: 

Art. 1º Fica instituída, com sede na Câmara Municipal de São Paulo, a Frente 
Parlamentar de Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico São Paulo - África. 

Art. 2º São objetivos da Frente Parlamentar de Cooperação e Desenvolvimento 
Socioeconômico São Paulo - África: 

I  Estimular as relações e parcerias com organismos multilaterais, organizações não 
governamentais internacionais, fundações, representantes diplomáticos, empresas 
internacionais, Municípios de países Africanos e outras entidades afins; 

II - Acompanhar, sugerir e fiscalizar, junto ao Poder Executivo, o desenvolvimento, a 
elaboração e a execução de convênios e projetos de cooperação internacional São Paulo - 
África; 
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III - Promover o intercâmbio de informações e experiências com entes e órgãos 
assemelhados de Casas legislativas diversas, bem como de parlamentares de Municípios de 
países Africanos, com vistas a promover o aperfeiçoamento recíproco das respectivas políticas 
e da atuação parlamentar municipal; 

IV  Assessorar a Câmara Municipal em contatos internacionais com Governos, 
entidades públicas ou privadas, bem como nos contatos com as delegações estrangeiras de 
países Africanos; 

V - Realizar a permuta periódica de publicações e trabalhos sobre matérias legislativas 
inerentes ao tema; 

VI - Participar ativamente, em fóruns internacionais, de forma a partilhar as políticas da 
cidade de São Paulo em áreas específicas e visando influencias nos temas que afetem os seus 
interesses; 

VII - Realizar debates e seminários que reforcem o posicionamento da cidade como 
ator estratégico para sua inserção internacional e que visem promover perante a comunidade 
internacional as políticas e os atributos setoriais da cidade de São Paulo, bem como atrair 
investimentos estrangeiros estratégicos, de forma a fomentar a criação de emprego e o 
aumento de renda; 

VIII - Estudar e propor políticas públicas que visem qualificar a mão de obra e preparar 
os cidadãos paulistanos para a inserção nos mercados globais, especialmente fomentando a 
inovação, o empreendedorismo, o ensino de idiomas, a formação técnico-científica e a inclusão 
social; 

IX - Combater redes internacionais de exploração sexual de mulheres e crianças, a 
exploração do trabalho escravo de estrangeiros e o tráfico de seres humanos; 

X - Discutir medidas para elevar o nível de participação da cidade de São Paulo no 
contexto da intensificação do papel regional e global do Estado de São Paulo e do Brasil, frente 
aos países do continente Africano; 

XI - Contribuir para a governança democrática e o desenvolvimento de parcerias entre 
os paulistanos e povos africanos; 

XII - Promover a cidade de São Paulo como destino turístico, centro de cultura e polo 
de investimentos. 

Art. 3º A adesão à Frente Parlamentar de Cooperação e Desenvolvimento 
Socioeconômico São Paulo - África fica facultada a todos os Vereadores da Câmara Municipal 
de São Paulo e será formalizada em Termo de Adesão. 

Art. 4º A Frente Parlamentar reger-se-á por seu regulamento próprio ou, na falta deste, 
por decisão da maioria absoluta de seus membros, respeitadas as disposições legais e 
regimentais em vigor. 

Parágrafo único. Em caso de lacuna desta Resolução ou do regulamento interno da 
Frente Parlamentar, aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de São Paulo. 

Art. 5º As reuniões da Frente Parlamentar de Cooperação e Desenvolvimento 
Socioeconômico São Paulo - África serão públicas e na periodicidade definida por seus 
integrantes. 

Art. 6º A Frente Parlamentar de Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico São 
Paulo - África extinguir-se-á ao término da legislatura em vigor, ou seja, em 31/12/2020. 

Art. 7º A Câmara Municipal de São Paulo disponibilizará os meios adequados para o 
funcionamento e para a divulgação das atividades desenvolvidas pela Frente Parlamentar de 
Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico São Paulo - África. 

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 28/08/2019. 



 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PR 0022/2019 
Secretaria de Documentação Página 3 de 3 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) - Relator 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/08/2019, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


