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PARECER Nº 2263/2019 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 08/2019 

O presente projeto de resolução, de autoria da nobre Vereadora Adriana Ramalho, visa 
dispor sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos da Comunidade Nordestina em São Paulo. 

Pelo art. 1º da propositura, fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, 
em caráter temporário até o término desta legislatura, a Frente Parlamentar em Defesa dos 
Direitos da Comunidade Nordestina Município de São Paulo. 

O art. 2º estabelece que a adesão à Frente Parlamentar fica facultada a todos os 
Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, e será formalizada em Termo de Adesão, 
publicado no Diário Oficial. 

Determina o art. 3º que compete à Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da 
Comunidade Nordestina no Município de São Paulo, sem prejuízo de outras atribuições 
decorrentes de sua natureza institucional, promover debates, realizar estudos, solicitar 
informações e tomar providências no sentido de: 

I - acompanhar as políticas públicas em concepção e em execução relacionadas ao 
tema no âmbito do Município de São Paulo; 

II - monitorar a execução de planos e projetos relacionados à temática; 

III - promover seminários e debates bem como convidar instituições, especialistas e 
sociedade civil; 

IV - acompanhar, discutir e sugerir proposições legislativas relacionadas ao tema; 

V - acompanhar experiências bem-sucedidas conduzidas por qualquer dos Poderes de 
outros Municípios e por instituições públicas ou privadas; 

VI - solicitar estudos e informações a universidades, instituições e ao Poder Executivo; 

VII - elaborar uma Carta de Princípios a serem defendidos e um Regimento Interno 
próprio, respeitado o disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo e o 
estabelecido na resolução resultante do projeto. 

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. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 27/11/2019. 

Alessandro Guedes (PT) - Presidente 
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Fernando Holiday (DEM) 

Isac Felix (PL) 

Paulo Frange (PTB) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/11/2019, p. 118 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


