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Institui a Frente Parlamentar em Defesa das
- Comunidades de Raízes Estrangeiras Mieratórias:
•e dá outras providências-	 •

Projeto de Resolução

A CaMara. Muilicipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1 0 . Fica criada, em caráter temporário, a Frente Parlamentar em defesa das
Comunidades Migratórias rio Município de São Paulo. 	 .•	 ,

Art.-2°. Compete á Frente Parlainentar:

1 - formular diretrizes &sugerir . a promoção de atividades que visem preservar a memória da 5
imigração e possibilitar a plena inserção social econômica, política e cultural dos imigrantes e ft
seus descendentes;

• •

II - sugerir ações g,ovemamentais; auxiliando na elaboração e execução das ações voltadas à
• o'.

	

' in-ridrarn • 	•	 o?

	

gração;	 -	 `	 _	 „	 (Ã

.•--
IV - desenvolver estudos, pesquisas e debates relacionados à preservação da história, memória

r	
;,5,-,

- e influencia Cultural dos imigantes;

al
O)
alfsr

V.-• apoiar realizações das comunidades , estrangeiras .radicadas'no município e promovei.°
'intercâmbio com organizações estaduais, nacionais e ..internacionais:	 •	 .	 .

5

•
•

Art. 3 0• A Frente será composta por integrantes indicados pelos Partidos Políticos com'
representação na Câmara Municipal: \ 	 . •	 •	 • -	 •

Parágrafo único: A -Frente Parlamentar poderá convidar parlamentares de outras esferas
dá federação para participar de suas atividades.
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',Art. 5°-. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

•Sala das Comissões,

Gilberto Natalini
Vereador — PSDB/SP

Art. 40. A Frente Parlamentar se reunirà.em periodicidade e local definidos por seus
integrantes', que também definirão re gimento interno para o seu funcionamento.

§ 1° Às reuniões da 'Frente Parlamentar serão sempre abertas ao publico em geral. •

§ 2° A Câmara Municipal de São Paulo disponibilizará os meios adequados para o
•funcionamento e para a divulgação das atividades desenvolvidas pelaFrente	 .
Parlamentar. •

Viaduto Jacarei, 100- 4° andar - sala 415 - CEP 01319-900 - São Paulo - SP - Brasil - telefone: XX 55 (11) 3396-4405
. _	 .	 .	 .	 .
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•- JUSTIFICATIVA

. O presente Projeto de Resolução visa-facilitar a 'integração das comunidades
estrangeiras que migraram para a nossa Cidade, comunidades que escolheram São
Paulo para yiver e que necessitam preservar suas tradições, suas histórias.	 •

_	 Pretendemos criar a Frente Parlamentar para que as políticas públicas sejam
voltadas à preservação da memória da imigração e à inserção dos imigrantes e de
seus descendentes na vida social, econômica, política e cultural do Município. 	 n

- • Sabemos , da importância e a contribuição para: a história s, a diversidade
cultural e religiosa, a riqueza econômica e Sofisticação da ,capital paulista faz Com
que se compare às outras metrópoles do mundo como Nova York, Tóquio, Paris ou
Londres, pela força motriz das, mãos dos imigrantes de diversas partes do mundo:
portugueses, espanhóis, italianos, alemães, japoneses, . árabes, judeus do leste
europeu, franceses, e mais recentemente, coreanos, chineses, indianos, africanos e
latino-americanos.

A contribuição das comunidades estrangeiras se fez presente na riqueza da
arrojada gastronomia, na sofisticada indústria da moda, na diversidade dos traços da

•
população, além da força condutora da economia nacional.	 ,•

'

	

	 Por ser uma propositura . que 'visa à integração cultural das comunidades
estrangeiras e migratórias, contamos com o apoio entusiasmado dos Nobres Colegas
para sua aprovação. 	 ••

•• •	 •
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Adelina Cicone Battochio
Assistente Parlamentar

Registro 100.406

Sra. Secretária,
Efetuada a autuação, encaminho os presentes autos para prosseguimento.
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SETOR DE PESQUISA, ASSESSORIA E ANÁLISE PRÉVIA

PR Ng 0003/10

Realizada a pesquisa no APL (Banco de Dados da Câmara Municipal de São Paulo) e no
site www.orefeitura.sp.00v.br/legislação, a respeito do assunto foi localizado o seguinte:

— PL ng 196/07, de autoria do Vereador Natalini, que dispõe sobre o Conselho das
Comunidades Estrangeiras, e dá outras providências.

Cópia do projeto acima apontado acompanha a presente informação.

À Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, conforme despacho do Sr.
Presidente de fls. 01.

São Paulo, 18 de myço de 2010

•	 J\cdt,J
Procurador Legislativil Setor deVesq. e AnsdMvia

OAB/SP 67.816	 s

0,1.!	 • 4 '
Marcella Falbo C.ca.

Procuradora Supervisora do Setor de Pesq. e Análise Prévia
OAB/SP 111.393

Pd10001-10
Palácio Anchieta- Maduto arei, 100 São Paulo - P CEP01319-900 fone (11)6824-4000 www.camaraAJ.gov.br



•

•

03/ tú
-

PROJETO DE LEI 01-0196/2007 do Vereador Natalini (PSDB)
"DISPÕE SOBRE O CONSELHO DAS COMUNIDADES ESTRANGEIRAS, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
A Câmara Municipal de São Paulo decreta:
Art. 1 0 - O Conselho Municipal das Comunidades Estrangeiras é um órgão de

caráter permanente, paritário e consultivo.
Art. 2 0 - Compete ao Conselho Municipal das Comunidades Estrangeiras formular

e encaminhar propostas relativas à coordenação, supervisão e avaliação da política de
preservação à memória e manutenção dos vínculos da imigração, no âmbito da
Prefeitura do Município de São Paulo, mediante as seguintes atribuições, entre outras,
passíveis de natureza correlata

I - formular diretrizes e sugerir a promoção, em todos os níveis da Administração
Pública, direta e indireta, de atividades que visem, simultaneamente, preservar a
memória da imigração e possibilitar a plena inserção dos imigrantes e seus
descendentes na vida sócio-econômica, política e cultural do Município;

II- assessorar o Poder Público, emitindo pareceres e acompanhando a elaboração
e execução de programas de governo, nos âmbitos federal, estadual e municipal, em
questão relativa à imigração, com vistas ao intercâmbio, na vida socioeconômica,
política e cultural do Município;

III- desenvolver estudos, debates e pesquisas relativas à preservação da história,
memória e influência cultural dos imigrantes no município de São Paulo;

IV- desenvolver projetos próprios que promovam a participação dos imigrantes e
seus descendentes em todos os níveis de atividades;

V- apoiar realizações concernentes às comunidades estrangeiras, promover
entendimentos e intercâmbios com organizações nacionais e internacionais;

VI - elaborar e propor o seu regimento interno.
Art. 30 - O Conselho Municipal das Comunidades Estrangeiras será composto de

28 (vinte e oito) membros e respectivos suplentes escolhidos, de forma paritária, entre
os representantes da sociedade civil e do Poder Público, todos nomeados pelo Prefeito
do Município de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - 12 (doze) representantes da sociedade civil convidados;
II - 12 (doze) representantes das Secretarias Municipais de São Paulo;
III - 4 (quatro) representantes da Câmara Municipal de São Paulo;
§ 1 0 - A designação dos Conselheiros, representantes de cada comunidade

estrangeira, deverá recair sobre pessoas eleitas indicadas por entidades devidamente
credenciadas junto ao Conselho, com comprovada atuação na área de defesa dos
direitos e do atendimento às comunidades estrangeiras.

§ 20 - Pelo menos 70% (setenta por cento) dos Conselheiros, a que se refere o
artigo 1 0 , deverão ser imigrantes ou descendentes;

§ 3 0 - As Secretarias do Município, de que trata o inciso segundo deste artigo,
serão indicadas em decreto.

Art. 40 - As funções de membro do Conselho não remuneradas, mas
consideradas como de serviço público e interesse público.

Art. 50 - O mandato dos membros do Conselho será de 2(dois) anos, permitida a
recondução por uma única vez.

Art. 60 - O Presidente do Conselho Municipal das Comunidades estrangeiras,
escolhidos entre seus membros, será nomeado pelo Prefeito do Município de São
Paulo.

Art. 70 - O Conselho Municipal das Comunidades Estrangeiras regulamentará a
realização da Conferência Municipal das Comunidades Estrangeiras para a eleição dos
membros da sociedade civil, a que se referem o §1 0 e inciso I do artigo 3. 0 desta Lei.

Art. 80 - O Poder Público propiciará ao Conselho as condições necessárias ao seu
funcionamento, especialmente, no que concerne aos recursos humanos e materiais.

p10196-2007.doc
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Art. 90 - As normas de organização do Conselho Municipal das Comunidades
Estrangeiras serão definidas em decreto.

Art. 10 - As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das
dotações orçamentária próprias, suplementadas se necessário.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, de março de 2007 Às Comissões competentes

p10196-2007.doc
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PARECER N°	 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 0003/10.

Trata-se de projeto de Resolução, de iniciativa do Nobre Vereador Gilberto Natalini, que visa
instituir a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades de Raizes Estrangeiras
Migratórias.

Sob o aspecto legal e regimental, nada obsta a regular tramitação do presente projeto, que
encontra amparo legal no art. 14, inciso III e no art. 34, inciso IV, ambos da Lei Orgânica do
Município de São Paulo, bem como nos artigos 211, inciso VII, 232, inciso IV, e 237,
parágrafo único, inciso I, todos do Regimento Interno desta-Câmara.

Nos termos do art. 105, inciso III, do Regimento Interno, a matéria deverá ser submetida ao
Plenário.

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE.

Todavia, a fim de adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, bem como
fixar o período de funcionamento da Frente Parlamentar, que não poderá superar a presente
Legislatura, sugerimos o substitutivo a seguir:

SUBSTITUTIVO N° 	 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3/10

Institui a Frente Parlamentar em Defesa das
Comunidades e Raízes Estrangeiras Migratórias, e
dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1° Fica criada, em caráter temporário, a Frente Parlamentar em defesa das
Comunidades Migratórias no Município de São Paulo.

Art. 2° Compete à Frente Parlamentar:

I - formular diretrizes e sugerir a promoção de atividades que visem preservar a memória da
imigração e possibilitar a plena inserção social, econômica, política e cultural dos imigrantes
e seus descendentes;

II - sugerir ações governamentais, auxiliando na elaboração e execução das ações voltadas
à imigração;

III - desenvolver estudos, pesquisas e debates relacionados à preservação da história,
memória e influência cultural dos imigrantes;

17- RELCOM
17- 00518/2010

Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 6824-4000 www.camara.sp.gov.br
pr0003-10a — L
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IV - apoiar realizações das comunidades estrangeiras radicadas no município e promover o
intercâmbio com organizações estaduais, nacionais e internacionais.

Art. 3° A Frente Parlamentar será composta por integrantes indicados pelos Partidos
Políticos com representação na Câmara Municipal.

Parágrafo único. A Frente Parlamentar poderá convidar parlamentares de outras esferas da
federação para participar de suas atividades.

Art. 40 A Frente Parlamentar se reunirá em periodicidade e local definidos por seus
integrantes, que também definirão regimento interno para o seu funcionamento.

§ 1° As reuniões da Frente Parlamentar serão sempre abertas ao público em geral.

§ 2° A Câmara Municipal de São Paulo disponibilizará os meios adequados para o
funcionamento e para a divulgação das atividades desenvolvidas pela Frente Parlamentar.

Art. 5° Esta Frente Parlamentar é criada em caráter temporário e se extinguirá com
término desta Legislatura ou antes, caso perca o seu objeto.

Art. 6° As despesas con	 execuç o desta Resolução correrão por conta das dotações (,
orçamentárias própria , suplementa as se necessário.

Art. 70 Esta Re,9Kição entra em Igor n ata de sua publicação.

é9Sala da Con7são d(Co s iç"" , Justiça e Legislação Participativa, cuf r, /

°
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PARECER N°	 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N g 03/2010.

De autoria do n. Vereador Natalini, visa o presente projeto de lei instituir a Frente
Parlamentar em Defesa das Comunidades de Raízes Estrangeiras Migratórias, e dá outras
providências.

dier	 A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de legalidade,
na forma de substitutivo (fls. 08 e 09).

No âmbito que esta Comissão deve analisar, entendemos que a proposta é meritória, deve
prosperar em função da avaliação de que atinge o interesse público na medida em -que —
propicia a criação de mecanismos que facilitam a integração culturgrae diferentes grupost"-74
migratórios presentes em nossa cidade, levando em consideração' 'que tal integração se
refere tanto dos migrantes à cultura brasileira e paulistana quanto maior conhecimento por
parte dos paulistanos das tradições e contextos sócio-culturais dos diferentes grupos -
migratórios que se fazem presentes na cidade.

Em face do exposto, favorável é o nosso parecer, nos termos do substitutivo da CCJLP.

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 	 /6/(9 A254/o
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•".MILIARA MUNICIPAL DE

;AO PAULO
PARECER N2	DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 312010

O presente projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador Gilberto
Natalini, visa criar, em caráter temporário, a Frente Parlamentar em Defesa das
Comunidades de Raízes Estrangeiras Migratórias, composta por integrantes indicados
pelos partidos políticos com representação na Câmara Municipal, com o objetivo de
formular diretrizes; sugerir a promoção de atividades; sugerir ações governamentais;
desenvolver estudos, pesquisas e debates; e apoiar realizações visando: preservar a
memória da imigração; possibilitar a plena inserção social, econômica, política e
cultural dos imigrantes e de seus descendentes; promover o intercâmbio com
organizações estaduais, nacionais e internacionais. A propositura trata ainda da
periodicidade e local de reunião da Frente Parlamentar.

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
exarou parecer pela legalidade com apresentação de substitutivo, visando 'adequar a
proposta à melhor técnica de elaboração legislativa e fixar o período de funcionamento
da Frente Parlamentar, que não poderá superar a presente legislatura.

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, nos termos do substitutivo da Comissão
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa,

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 	 o 5 F. a_tj--/
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