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PARECER Nº 1107/2008 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE 
O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2008. 
Trata-se de projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador José Rolim, que visa 
instituir, com sede na Câmara Municipal de São Paulo, a Frente Parlamentar em Frente 
Parlamentar pelo Uso Racional da Água, com o objetivo de estimular o debate, no 
âmbito do Poder Legislativo, e identificar soluções para a racionalização do uso da 
água, sem o comprometimento da qualidade de vida e do desenvolvimento no 
Município de São Paulo. 
A propositura estabelece que a Frente Parlamentar será instalada a partir da adesão 
voluntária de, no mínimo, 7 (sete) Vereadores no exercício regular do mandato 
parlamentar. 
De acordo com a proposta, a Frente Parlamentar terá a finalidade de analisar, propor e 
viabilizar inciativas do Poder Legislativo e dos cidadãos que tenham como propósito 
mobilizar esforços locais visando à concretização dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável mediante o uso racional da água; definir e estudar os temas a serem 
debatidos, com a participação da comunidade, a partir de critérios de prioridade; 
receber sugestões, propostas e estudos para definição de políticas públicas de 
interesse local; encaminhar ao Poder Executivo sugestões, estudos e indicações sobre 
o tema, bem como definir as estratégias legislativas para sua consolidação no plano 
legal; fixar diretrizes para estimular e balizar as parcerias entre o setor público, o setor 
privado e a sociedade civil; organizar e promover debates e eventos no âmbito do 
Poder Legislativo paulistano, incentivando a discussão de temas relacionados ao uso 
racional da água, de forma descentralizada e participativa; e redigir seu Regimento 
Interno. 
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 17/09/08. 
Aurélio Nomura – PV - Presidente 
Soninha – PPS - Relatora 
Gilson Barreto – PSDB 
José Américo – PT 
José Rolim – PSDB 
Marta Costa – DEM 


