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PARECER CONJUNTO N° 2623/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2018. 
De autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, o presente projeto de resolução dispõe 

sobre a criação de Fórum Municipal de Energia Solar. 

De acordo com o texto proposto, o referido Fórum, que contará com a participação de 
parlamentares, entidades e instituições acadêmicas e de pesquisas, e outras lideranças da 
sociedade civil, funcionará na Câmara Municipal de São Paulo ou fora dela, conforme a 
programação de suas atividades, e terá como competência avaliar, formular e apresentar 
sugestões capazes de subsidiar critérios técnicos e estratégias que proporcionem integração 
de políticas públicas que visem ampliar o uso da energia solar no âmbito do município de São 
Paulo. 

Na justificativa apresentada, o proponente destaca que a cidade de São Paulo é a 
maior consumidora de energia elétrica do País e que a fonte de energia solar, apesar de pouco 
utilizada em aquecimento e geração de energia elétrica, é a opção como o menor impacto 
socioambiental. Nesse sentido, a criação do Fórum Municipal de Energia Solar será o espaço 
de articulação de entidades governamentais, não governamentais e membros da sociedade 
civil, voltados à ampliação do uso de energia solar, visando a construção da "Política Municipal 
de Energia Solar". 

Em parecer pela legalidade do projeto, a Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa apresentou um substitutivo com o propósito de adequar o texto às 
técnicas de elaboração legislativa, bem como para fixar o período de funcionamento do referido 
Fórum Municipal. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
favoravelmente ao projeto de resolução, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Tendo em vista que o projeto de resolução pretende formular estudos e debates a fim 
de subsidiar a criação de uma política municipal de utilização de energia solar, quanto ao 
mérito, a Comissão de Administração Pública manifesta-se FAVORÁVEL à aprovação da 
propositura, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. FAVORÁVEL, portanto, é o parecer, 
nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 19.12.2019. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

VER. ALFREDINHO 

VER. GILSON BARRETO 

VER. ANDRÉ SANTOS 

VER. JOÃO JORGE 



VER. ZÉ TURIN 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. 

VER. ALESSANDRO GUEDES 

VER. PAULO FRANGE 

VER. ISAC FELIX 

VER. RODRIGO GOULART 

VER. ATILIO FRANCISCO 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/01/2020, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PR 0004/2018 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

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

