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PARECER Nº 1737/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 78/2018. 

Apresentado pela Vereadora Rute Costa, o Projeto de Lei 78/2018 objetiva determinar 
que o Executivo Municipal disponibilize em sua página oficial na internet um ícone contendo 
informações dos Conselhos Municipais, com as informações a seguir: 

nome dos integrantes titulares e suplentes; 

dados para contato (telefone, e-mail e endereço); 

calendário anual contendo as datas de reuniões a serem realizadas; 

horário e endereço do local das reuniões; e 

arquivos contendo as atas das reuniões e resoluções aprovadas. 

Na justificativa apresentada, a autora ressalta que a iniciativa tem o escopo de 
fortalecer os conselhos municipais, dar mais transparência aos respectivos trabalhos e 
favorecer a participação da comunidade. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em parecer pela 
legalidade, propôs um substitutivo tendo em vista evitar interferência indevida do Legislativo em 
matéria de competência do Poder Executivo (fls, 07-10). 

Na cidade de São Paulo, de acordo com a página eletrônica da Prefeitura e com a Lei 
Orgânica do Município, destacam-se os seguintes conselhos municipais, entre outros órgãos e 
instâncias participativas: 
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Atualmente, não há facilidade de acesso às informações sobre as atividades da maioria 
dos conselhos acima referidos. Tendo em vista a importância de se buscar aproximar a 
população a esses colegiados, que tratam de assuntos de elevado interesse público, somos de 
parecer favorável, nos termos do substitutivo de CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 31 de outubro de 2018. 

Gilson Barreto - (PSDB) - Presidente 

Rinaldi Digilio - (PRB) - Relator 

Antonio Donato - (PT) 

Paulo Frange - (PTB) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/11/2018, p. 101 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

