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CÂMARA MUNICIPAL DE 
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JUSTIFICATIVA 

A proposta de substitutivo apresentada pela base governista propõe alterar o § 2° do 

artigo 1° da Lei n° 15.910, de 27 de novembro de 2013, o qual passaria a vigorar com 

a seguinte redação: 

"Art. 1° ..... .................... .. .. .. .. ... ..... ... ... .... ... .... .. ... .. ..... .... ... ......... .... ..... ..... . 

§ 2° Os Conselhos Gestores dos Parques Municipais terão caráter 

permanente e exercerão as competências previstas no artigo 1 O desta 

lei." (NR) 

No entanto, referido dispositivo da Lei vigente é muito mais completo e claro ao 

descrever que os Conselhos Gestores dos Parques Municipais terão funções 

deliberativas, consultivas, normativas ou fiscalizadoras: 

"Art. 1° .. .. .. ............. .. ... ......... ......... .. .... .. .. .. .... .... ... ... ..... ..... ....... ....... .. ... .. . . 

§ 2° Os Conselhos Gestores dos Parques Municipais terão caráter 

permanente e funções deliberativas, consultivas, normativas ou 

fiscalizadoras, de acordo com o rol de suas competências definido nos 

termos do art. 1 O desta lei. 

Nesse sentido, o substitutivo reduz as competências do conselho, prejudicando o 

controle social e indo na contramão do fortalecimento das medidas de democracia 

participativa. 

É pelo exposto, que solicitamos aos Nobres Pares a aprovação desta emenda. 

 




