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PARECER Nº 1434/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÂO  Nº 8/2019. 

Trata-se de Projeto de Resolução, de iniciativa da vereadora Adriana Ramalho, que 
dispõe sobre a criação, no âmbito da câmara Municipal de São Paulo, da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos da Comunidade Nordestina em São Paulo, e dá outras providências. 

De acordo com o texto, fica criado em caráter temporário, até o término da atual 
legislatura, a Frente Parlamentar em Defesa dos Diretos da Comunidade Nordestina no 
Município de São Paulo, podendo a adesão ser facultada a todos os vereadores da Câmara 
Municipal de São Paulo de forma pluripartidária.   

A autora aponta, por meio da exposição de motivos apresentada, que a propositura tem 
por objetivo se “consolidar em um espaço de interlocução permanente entre parlamentares e 
sociedade civil visando construir conjuntamente um ambiente de diálogo, reflexão, diagnóstico e 
propostas relacionadas à temática.” 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A capital paulistana é a cidade que abriga, atualmente, o maior número de nordestinos 
residentes fora de sua região.  De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), na Grande 
São Paulo, 82% da população das cidades têm sua origem dos estados do Nordeste e Norte. 
(www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/dia-nordestino-celebrado-sao-paulo-muita-festa-55956). 

Ante o exposto, criar um espaço para tratar dos interesses específicos de uma população 
de número tão expressivo na cidade, é relevante e atende ao interesse público. Desta forma, 
considerando as competências da Comissão, somos FAVORÁVEIS à propositura em tela,  

Sala da Comissão de Administração Pública, 28 de agosto de 2019. 
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Alfredinho - (PT)  

Janaína Lima - (NOVO) 

Zé Turin - (PHS) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/08/2019, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


