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PARECER Nº 558/2007 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Nº 14/06. 
Trata-se de projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador José Américo, que visa 
instituir, com sede na Câmara Municipal de São Paulo, a Frente Parlamentar em Defesa da 
Zona Noroeste da Cidade de São Paulo. 
A propositura estabelece que a Frente Parlamentar será composta, sempre que possível, por 
um representante de cada partido político com representação na Câmara Municipal de São 
Paulo, e por todos os demais Vereadores que a ela aderirem, através de termo próprio, onde 
constará um conjunto mínimo de compromissos a serem observados. 
De acordo com a proposta, a Frente Parlamentar em Defesa da Zona Noroeste da Cidade de 
São Paulo teria a finalidade de elaborar e fiscalizar políticas que tenham como objetivo 
promover o desenvolvimento social, econômico e cultural, bem como organizar e promover 
debates, seminários e demais eventos relacionados ao desenvolvimento dessa região. 
As reuniões da Frente Parlamentar serão públicas, realizadas na periodicidade e local 
estabelecidos por seus integrantes.  
Por fim, dispõe o projeto em análise que a Frente Parlamentar reger-se-á por estatuto 
próprio, elaborado e aprovado por seus membros e será coordenada, em sua fase de 
implementação, pelo Vereador autor desta Resolução. 
De acordo com a justificativa, objetiva-se estabelecer um canal de interlocução permanente 
entre a população da Zona Noroeste do Município e o Poder Legislativo Municipal, para 
debater, propor e fiscalizar políticas públicas para o desenvolvimento cultural, econômico e 
social da região. 
A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer pela legalidade da iniciativa e a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, parecer favorável à 
propositura. 
Do ponto de vista da Administração Pública, não foram encontrados óbices à regular 
tramitação do projeto de resolução em tela, razão pela qual, é favorável nosso parecer. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 25/04/07. 
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