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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/09. 
        O presente projeto, de autoria do nobre Vereador Donato, institui, com sede na 
Câmara Municipal de São Paulo, a Frente Parlamentar Para Implantação dos Conselhos 
de Representantes da Cidade de São Paulo com o propósito de realizar debates, 
promover estudos e propor medidas no sentido de: 
        I - Implantar o Conselho de Representantes na Cidade de São Paulo; 
        II - Indicar ao Poder Executivo Municipal Política Públicas necessárias para o 
controle e fiscalização da atividade pública, conforme preconizado na Lei Orgânica do 
Município de São Paulo; 
        III - defender o aprimoramento da participação popular, contribuir para o 
planejamento e elaboração das propostas de diretrizes orçamentárias e do orçamento 
municipal bem como do Plano Diretor; 
        IV - discutir e propor mecanismos para aprimorar as relações entre o Poder 
Público, Empresas, Organizações Sociais, e a comunidade, promovendo a interface 
com as políticas públicas governamentais; 
        V - participar e promover discussões sobre as legislações existentes referentes 
aos conselhos de representantes e sua contribuição para uma democracia participativa. 
        A propositura estabelece que a referida Frente Parlamentar reger-se-á por 
estatuto próprio, elaborado e aprovado por seus membros, que regulamentará o seu 
funcionamento, e será composta por, no mínimo, um Vereador integrante dos partidos 
políticos com representação na Câmara Municipal de São Paulo, e deverá ser 
assessorada por um Grupo de Trabalho. 
        O projeto em análise, ao ampliar o controle e fiscalização da atividade pública, 
reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual a Comissão de Administração 
Pública posiciona-se favoravelmente a sua aprovação. 
        A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a 
opor à propositura, nos termos do projeto original, visto que as despesas de sua 
execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 
        Sala das Comissões Reunidas, em 
        COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
        Adolfo Quintas (PSDB) 
        Francisco Chagas (PT) 
        Penna (PV) 
        Souza Santos (PSDB) 
        COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
        Adilson Amadeu (PTB) 
        Arselino Tatto (PT) 
        Aurélio Miguel (PR) 
        Donato (PT) 
        Floriano Pesaro (PSDB) 
        Milton Leite (DEM) 
        Wadih Mutran (PP)” 
 


