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PARECER N° 1.111/2018 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 37/2017. 

O presente projeto de resolução, de autoria do Nobre Vereador Antonio Donato, dispõe 
sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, da Frente Parlamentar em 
Defesa das Políticas Públicas de Assistência Social e de conveniamento de interesse da 
municipalidade e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com apresentação de Substitutivo, a fim de: adequar a proposta ao princípio 
constitucional da harmonia e independência entre os Poderes, haja vista que o parágrafo único 
do art. 3º e o § 2º do art. 4º da proposta interfere em seara privativa da Mesa (art. 14, III c/c 27, 
I, da Lei Orgânica do Município); e, esclarecer que, ao final da presente legislatura, a frente 
parlamentar será extinta automaticamente. 

A Comissão de Administração Pública manifestou parecer favorável no termos do 
Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

De acordo com definição disponível no site da Câmara Municipal de São Paulo, 
Frentes Parlamentares são "grupos suprapartidários de atuação voltada a uma atividade 
específica de interesse municipal ou do Parlamento. Têm tratamento autônomo em relação a 
qualquer Comissão Permanente ou Temporária. Atuam dentro ou fora das dependências da 
Câmara Municipal, de acordo com seu propósito". (disponível in: 
http://www.camara.sp.gov.br/atividade-legislativa/frentes-parlamentares/) 

O artigo 2º do projeto de lei afirma que o objetivo do referido colegiado será propor, 
implementar, discutir, apoiar e acompanhar as políticas públicas, propor debates e realizar 
estudos visando o fortalecimento do SUAS -Sistema Único de Assistência Social na esfera 
municipal e ainda o fortalecimento das entidades parceiras e conveniadas junto à 
municipalidade. 

A Frente Parlamentar será composta por no mínimo um vereador integrante dos 
partidos políticos com representação na Câmara Municipal de São Paulo. Terá estatuto próprio 
elaborado e aprovado por seus membros. As respectivas sessões, sejam ordinárias ou 
extraordinárias, poderão ser acompanhadas por representantes do governo que tenham 
atuação na área afeta à frente parlamentar, assim como representantes da sociedade civil 
organizada, conselhos e outros, conforme critérios a serem estabelecidos pelos vereadores 
participantes. 

Serão elaborados relatórios sobre os trabalhos, com os aspectos mais relevantes, as 
conclusões. As reuniões serão públicas, com periodicidade e local estabelecidos por seus 
integrantes. A frente parlamentar terá o seu término ao final da legislatura. 

Face ao exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no 
âmbito de sua competência são, portanto, de parecer favorável no termos do Substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 01/08/2018. 

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente 

Sâmia Bomfim (PSOL) - Relatora 

Amauri Silva (PSC) 
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Gilberto Natalini (PV) 

Juliana Cardoso (PT) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2018, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


