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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA 
URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 650/15 
Trata-se do Projeto de Lei nº 650/15, de autoria do nobre Vereador Milton Leite, que 

altera dispositivos da Lei nº 14.652, de 20 de dezembro de 2007, alterada pela Lei nº 14.408, 
de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre as concessões e permissões de uso de áreas 
municipais. 

De acordo com o autor, o Carnaval Paulistano é um espetáculo de grande importância 
econômica, cultural e turística para a Cidade que, no entanto, dispõe de recursos 
orçamentários insuficientes para a realização de um desfile com qualidade. Ademais a maioria 
das agremiações carnavalescas não possui área própria para o estabelecimento de suas 
quadras, e nesse sentido o projeto em questão tem o intuito de ajudar na reorganização e 
crescimento do carnaval da nossa Cidade. Esclarece ainda que a iniciativa irá beneficiar outras 
entidades que prestem relevantes serviços sociais para a cidade. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

Quanto ao mérito, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
considerando os aspectos que lhe compete analisar, posiciona-se favoravelmente à aprovação 
do projeto. 

A Comissão de Administração Pública, considerando a relevância da iniciativa, no que 
se refere às questões relativas à gestão pública, manifesta-se de maneira favorável ao projeto 
de lei. 

Tendo em vista os aspectos que envolvem a cultura no âmbito do Município, a 
Comissão de Educação, Cultura e Esportes também se manifesta favoravelmente à sua 
aprovação. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, posicionando-se com parecer favorável 
à propositura. 

Sala das Comissões Reunidas, em 25/11/2015. 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 

Dalton Silvano (PV) 

Juliana Cardoso (PT) 

Nelo Rodolfo (PMDB) 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Alessandro Guedes (PT) 

Jonas Camisa Nova (DEM) 

Laércio Benko (PHS) 
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Pastor Edemilson Chaves (PP) 

Valdecir Cabrabom (PTB) 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis (PT) 

Claudinho de Souza (PSDB) 

Eliseu Gabriel (PSB) 

Marquito (PTB) 

Ushitaro Kamia (PSD) 

Toninho Vespoli (PSOL) - contrário 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

José Police Neto (PSD) 

Adilson Amadeu (PTB) 

Jair Tatto (PT) 

Milton Leite (DEM) 

Ota (PROS) 

Paulo Fiorilo (PT) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/12/2015, p. 109 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

