
 

Secretaria de Documentação 
Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 885/2014 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 116/2010 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, visa criar e 
instalar, em consonância com o artigo 193, inciso I, da Lei Orgânica do Município, uma Casa 
de Cultura no Distrito de Pirituba. 

Dispõe ainda a propositura que caberá ao Executivo Municipal, a seu critério, destinar 
próprio público já existente ou determinar a construção ou aquisição de imóvel para instalação 
e funcionamento do referido equipamento. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela legalidade e constitucionalidade, com apresentação de substitutivo “para adequar o 
projeto à melhor técnica legislativa” e acatar a sugestão do autor, onde especifica que a sede 
terá acesso facilitado aos munícipes do Distrito e deverá ser instalada em local 
geograficamente central, servido por transporte público municipal; o imóvel eventualmente 
escolhido para a sede deverá possuir instalações para a realização de atividades culturais e 
interativas com a população, além de possibilidade de abrigar mostras e exposições artísticas e 
culturais e que as instalações deverão respeitar as posturas municipais edilícias relativas à 
acessibilidade. 

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, ao substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 06/08/2014. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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