
PUBLICADO DOC 26/03/2010, PÁG. 72 
 
 
 
PARECER No  163/2010 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 3/2008. 
O presente projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador José Rolim, visa 
instituir a Frente Parlamentar pelo Uso Racional da Água, com o objetivo de estimular 
o debate, no âmbito do Poder Legislativo, e identificar soluções para a racionalização 
do uso da água, sem o comprometimento da qualidade de vida e o desenvolvimento do 
Município de São Paulo. De acordo com a propositura, serão atribuições da Frente, 
entre outras que especifica: i) analisar, propor e viabilizar iniciativas que visem ao 
desenvolvimento sustentável mediante o uso racional da água; ii) definir e estudar os 
temas a serem debatidos, com a participação da comunidade; iii) receber sugestões, 
propostas e estudos para definição de políticas públicas de interesse local; iv) fixar 
diretrizes para estimular e balizar as parcerias entre o setor público, o setor privado e 
a sociedade civil; v) encaminhar ao Poder Executivo sugestões, estudos e indicações 
sobre o uso racional da água, bem como definir as estratégias legislativas para sua 
consolidação no plano legal. 
Ainda de acordo com a propositura, a Frente Parlamentar será instalada a partir da 
adesão voluntária de, no mínimo, 7 (sete) Vereadores, sendo a direção dos trabalhos 
de responsabilidade de uma Comissão Executiva, formada por 5 (cinco) dentre os 
Vereadores que a integram. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 
Favorável, portanto, é o parecer. 
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