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 PARECER Nº 2457/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 030/2013.  
 Trata-se de Projeto de Resolução de autoria do Vereador Reis, em coautoria dos 
Vereadores Alfredinho, Ari Friedenbach, Floriano Pesaro, Paulo Fiorilo, Patricia 
Bezerra, George Hato, Alfredinho, Marta Costa, Toninho Vespoli, Ari Fredenbach e 
Ricardo Nunes, que “dispõe sobre criação da Frente da Parlamentar pela Eficiência 
da Administração Pública Municipal, e dá outras providências.”  
A iniciativa visa criar a Frente Parlamentar pela Eficiência da Administração Pública 
Municipal, que terá como objetivo, promover a discussão e a articulação dos atores 
sociais da cidade de São Paulo, cuja adesão ficará facultada a todos os Vereadores 
da Câmara Municipal de São Paulo, considerados os membros efetivos da mesma, 
sendo permitida a participação de representantes de entidades, públicas ou 
privadas, envolvidas com os objetivos deste frente, considerados os membros 
colaboradores.  
Por meio da justificativa encaminhada, o Autor informa a importância da 
propositura a fim de “contribuir com o debate acerca da eficiência da Administração 
Pública na cidade de São Paulo, possibilitando reflexões sobre nossa realidade 
particular e propondo mudanças programáticas para a Prefeitura”.  Ele afirma ser 
necessário que se discuta e busca soluções para os problemas constatados na 
administração, como a ineficiência e o excesso de burocratização, e por fim, 
apresenta a definição da jurista Maria Silvia Di Pietro, que afirma ser eficiente, a 
administração que “pressupõe qualidade, presteza e resultados positivos, 
constituindo, em termos de administração pública, um dever de mostrar 
rendimento funcional, perfeição e rapidez dos interesses coletivos”.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer 
favorável ao projeto nos termos de SUBSTITUTIVO que apresentou a fim de 
adequar a proposta à melhor técnica legislativa.  
Diante do exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto 
nos termos de SUBSTITUTIVO da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, pois entendemos que a iniciativa poderá apresentar bons frutos para 
a melhoria da oferta de serviços aos munícipes.  
Sala da Comissão de Administração Pública, 06 de novembro  de 2013.  
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