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PARECER Nº 820/2006 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 0003/2002. 
Trata-se de projeto do nobre Vereador Nabil Bonduki sobre emenda à Lei Orgânica do 
Município. No projeto, altera-se a redação dos artigos 167, 168, 169, 170 e 171 da 
presente Lei. 
Primeiramente, há de ressaltar aqui que em todas as Comissões desta Casa o presente 
Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município fora aprovado. Tanto na Comissão de 
Constituição e Justiça, na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e de Meio 
Ambiente, quanto na Comissão de Administração Pública, foram favoráveis os 
pareceres proferidos pelas Doutas Comissões. Além da Comissão de Saúde, Promoção 
Social e Trabalho, que após o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, 
deferiu parecer favorável ao projeto em tela. 
Quanto ao presente Projeto de Lei, em primeiro plano, há de se falar aqui em 
democracia participativa. Ao prever a alteração da Lei Orgânica Municipal, o projeto 
traz à luz a questão do controle social dentro da administração pública. Tanto é assim 
que em seu artigo 168, inciso V, garante a participação e controle social da sociedade 
civil na definição das políticas e prioridades da produção habitacional. 
Além disso, o projeto garante avanços na gestão da coisa pública, que ao tempo da 
aprovação da Lei Orgânica Municipal ainda não eram sedimentados, tais como a 
promoção da defesa do meio ambiente, a integração entre programas sociais e 
programas municipais de habitação além de integrar o plano de habitação municipal 
com planos habitacionais da região metropolitana de São Paulo. 
Quanto aos encargos financeiros que o presente projeto de Lei possa trazer à 
municipalidade, não há de se falar aqui de amento de gastos ao erário municipal. Isto 
porque por se tratar de emenda à Lei Orgânica Municipal, o projeto tem tratamento 
especial nesta Casa. Sua discussão, bem como aprovação e regulamentação devem ser 
feitas com ampla maioria dos nobres vereadores da cidade, e por tanto, não cabe aqui 
parecer contrário desta comissão, visto que esta propositura tem previsão de dotação 
orçamentária própria, além do fato de possuir discussão especial na Câmara Municipal 
de São Paulo. 
Exposto isso, é pelo parecer favorável do presente projeto, a Comissão de Finanças e 
Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, 02/08/06 
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