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PARECER N° 834/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 08/2010.  
Trata-se do Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 008/2010, de autoria do nobre 
vereador Netinho de Paula, que faz referência ao acréscimo de parágrafos ao art. 
8º da Lei Orgânica do Município de São Paulo (Criação de conselhos pelo Poder 
Público Municipal), e dá outras providências.  
Nos termos da propositura, são acrescidas normas à redação do artigo 8º da Lei 
Orgânica Municipal, que faz menção possibilidade do município criar conselhos de 
representantes a fim de assegurar a participação de todos os cidadãos em suas 
decisões. A iniciativa acresce 3 (três) parágrafos e visa incentivar a participação de 
mulheres nos conselhos municipais. Nesse sentido, o projeto determina que os 
conselhos deverão reservar pelo menos 30 (trinta) % de sua composição para 
mulheres, tanto que vierem a ser criados, quanto os existentes, quando houver a 
sua renovação.  
Considerando as eventuais necessidades para as conselheiras que precisam 
conciliar as atividades de participação com os cuidados infantis, a iniciativa também 
determina ao Poder Público Municipal, a disponibilização de espaço junto aos locais 
de reunião dos Conselhos Municipais para abrigar e entreter os seus filhos menores 
enquanto essas desenvolvem suas atividades de interesse público.  
Na visão do nobre Autor, a iniciativa é justificada porque visa corrigir uma 
importante distorção de representatividade no Brasil. Segundo estatísticas do IBGE, 
a população feminina é mais numerosa que a masculina, o que não se reflete na 
limitada participação feminina nos conselhos municipais.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou parecer pela 
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE do projeto por meio de substitutivo, 
proposto a fim de adequar a redação à melhor técnica legislativa, assim como 
retificar conteúdo referente à competência privativa do Poder Executivo.  
Em face do exposto e considerando que a iniciativa possui relevante interesse 
público, a Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 06/06/2012  
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