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PARECER CONJUNTO Nº  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 020/2017. 
O presente projeto de resolução, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa (PSD), 

dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar Evangélica, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, a Frente Parlamentar Evangélica terá por objetivo: 

• promover a discussão e a articulação da defesa dos direitos dos cidadãos evangélicos; 

• fiscalizar os programas e as políticas governamentais voltadas à proteção da família, 
da vida humana e dos excluídos e necessitados sociais; 

• acompanhar a execução das referidas políticas públicas, bem como participar do 
aperfeiçoamento da legislação no interesse da sociedade e ainda do debate dos 
grandes temas municipais; e, 

• promover o intercâmbio de informações e experiências com entes e órgãos 
assemelhados, de casas legislativas diversas, bem como de parlamentares de outros 
países, com vista ao aperfeiçoamento recíproco das respectivas políticas e da sua 
atuação parlamentar municipal. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, na forma de um substitutivo. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência e considerando 
o interesse público do projeto é favorável ao projeto, nos termos do substitutivo apresentado 
pela 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 ao projeto de acordo com o substitutivo da Comissão 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Antonio Donato (PT) 

Toninho Paiva (PR) 

Fernando Holiday (DEM) 

André Santos (PRB) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Atílio Francisco (PRB) 

Aurélio Nomura (PSDB) 

Isac Felix (PR) 

Ota (PSB) 
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Reginaldo Tripoli (PV) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

Rodrigo Goulart (PSD) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/05/2017, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

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

