
PUBLICADO DOC 02/03/2010, PÁG. 099 
 
 
 
PARECER Nº CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, DA SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO, IDOSO E MULHER, E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 027/2009. 
           O presente Projeto de Resolução, de autoria do nobre Vereador Chico 
Macena, “Institui a Frente Parlamentar na Cidade de São Paulo por políticas 
públicas para a população em situação de rua e dá outras providências”. Nesse 
sentido, a propositura estabelece que a mesma será composta por integrantes 
indicados pelos Partidos Políticos com representação na Câmara Municipal e por 
todos os demais Vereadores que a ela aderirem, sempre que possível, com no 
mínimo um representante de cada partido com representação da Câmara Municipal. 
Dispõe, ainda, que compete à Frente Parlamentar, propor, analisar, desenvolver 
estudos e viabilizar iniciativas dos Poderes Legislativo e Executivo, tendo como 
objetivo defender os direitos da população em situação de rua e suas respectivas 
políticas públicas, podendo realizar seminários, audiências públicas, conferências, 
palestras e outras atividades afins, com especialistas na área e representantes de 
órgãos governamentais municipal, estadual e federal, organizações da sociedade 
civil, visando colher subsídios para desenvolver e orientar políticas específicas 
voltadas à defesa da população em situação de rua na cidade de São Paulo. 
           Conforme justificativa, embora tenha sido aprovado a Lei nº 12.316/97 e 
editado o Decreto nº 43.227/03, dispondo sobre o assunto, conforme noticiado nas 
mídias impressas, faladas e televisivas, ainda há muito que se avançar nas Políticas 
Públicas relacionadas ao tema. 
           A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se 
pela legalidade da propositura. 
           A Comissão de Administração Pública, considerando a possibilidade de 
dinamizar as ações em benefício dessa população, manifestou-se favoravelmente à 
medida. 
           A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, 
considerando que a disseminação de informações e o debate do tema tende a 
facilitar o encontro de soluções inovadoras aos diversos problemas e desafios 
enfrentados por essa população, manifestou-se favoravelmente ao projeto. 
           No âmbito de sua competência, 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, de modo 
que o parecer é favorável ao projeto. 
           Sala das Comissões Reunidas, em 02/12/09 
           COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
           Adolfo Quintas (PSDB) 
           Domingos Dissei (DEM) 
           Francisco Chagas (PT) 
           José Américo (PT) 
           Penna (PV) 
           Quito Formiga (PR) 
           COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, IDOSO E MULHER 
           Milton Ferreira (PPS) 
           Noemi Nonato (PSB) 
           COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
           Adilson Amadeu (PTB) 
           Floriano Pesaro (PSDB) 
           Gilson Barreto (PSDB) 
           Roberto Tripoli (PV) 
           Wadih Mutran (PP) 
 



 


