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PARECER Nº 840/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 37/2017 

O presente Projeto de Resolução, de autoria do Vereador Antonio Donato, tem o 
propósito de criar, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, a Frente Parlamentar em 
Defesa das Politicas Públicas de Assistência Social e de conveniamento de interesse da 
Municipalidade. 

De acordo com o que está colocado no art. 2º da proposta, o objetivo do referido 
colegiado será propor, implementar, discutir, apoiar e acompanhar as políticas públicas, propor 
debates e realizar estudos visando o fortalecimento do SUAS -Sistema Único de Assistência 
Social na esfera municipal e ainda o fortalecimento das entidades parceiras e conveniadas 
junto à Municipalidade. 

A Frente Parlamentar será composta por no mínimo um vereador integrante dos 
partidos políticos com representação na Câmara Municipal de São Paulo. Terá estatuto próprio 
elaborado e aprovado por seus membros.  As respectivas sessões, sejam ordinárias ou 
extraordinárias, poderão ser acompanhadas por representantes do governo que tenham 
atuação na área afeta à frente parlamentar, assim como representantes da sociedade civil 
organizada, conselhos e outros, conforme critérios a serem estabelecidos pelos vereadores 
participantes. Serão elaborados relatórios sobre os trabalhos, com os aspectos mais 
relevantes, as conclusões. As reuniões serão públicas, com periodicidade e local estabelecidos 
por seus integrantes. A frente parlamentar terá o seu término ao final da legislatura. 

Há substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Participação Legislativa, 
apresentado para adaptar o texto à técnica de elaboração legislativa. 

Não se pode deixar de destacar a importância das políticas públicas de Assistência 
Social. É oportuna e meritória a criação de um colegiado para se empenhar neste tema,  trazer 
a sociedade civil e o Poder Público para o debate, fomentar a participação e troca de 
experiências entre diversos atores destas questões fundamentais para o Município. Assim, a 
Comissão de Administração Pública consigna voto favorável ao projeto, na forma do 
substitutivo de CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública,06 de junho de 2018. 

Gilson Barreto - (PSDB) - Presidente 

Antonio Donato - (PT) 

David Soares - (Democratas) 

Mario Covas Neto - (PODE) 

Paulo Frange - (PTB) 

Quito Formiga (PSDB) - Relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/06/2018, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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