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PARECER Nº 14/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/13.  
Trata-se do Projeto de Resolução nº 03/13, de autoria dos nobres Vereadores Ari Friedenbach, 
Floriano Pesaro, Mário Covas Neto e Ricardo Young, que visa criar a Frente Parlamentar pela 
Sustentabilidade, na Câmara Municipal de São Paulo.  
De acordo com a justificativa da proposta, a frente parlamentar pretendida objetiva promover 
a convergência e disseminação de conhecimentos e práticas para a sustentabilidade, bem 
como fomentar programas municipais existentes e sugerir o aperfeiçoamento destes, bem 
como fiscalizá-los.  
A Frente Parlamentar pela Sustentabilidade, consoante a proposição, contribuirá para a 
formação das bases sociais e políticas para a construção de uma nova São Paulo sob o prisma 
da democracia e da sustentabilidade, com base no Programa “Cidades Sustentáveis”, 
priorizando, a defesa da vida, de princípios e valores humanistas e a consciência ambiental. 
Suas ações visam agregar conhecimento e articular a produção de conteúdos em torno de uma 
plataforma de convergência sobre os temas ligados à democracia e a sustentabilidade, 
envolvendo redes de instituições e de colaboradores. Ademais, estabelecerá relações de 
cooperação e apoio a ações e projetos de instituições da sociedade civil brasileira e 
internacional, particularmente da América do Sul, identificados com seus objetivos e 
contribuindo para o fortalecimento da sociedade.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela legalidade do 
projeto de resolução, com apresentação de Substitutivo.  
Considerando a relevância da medida, em razão das contribuições que poderão dela advir à 
melhoria das condições ambientais do município, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana 
e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à sua aprovação, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
A Comissão de Administração Pública entende que os propósitos contidos neste projeto de 
resolução são meritórios, razão pela qual também se posiciona favoravelmente a sua 
aprovação, nos termos do Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, uma vez 
que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, posicionando-se, portanto, com parecer favorável ao Projeto de Resolução nº 03/13, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala das Comissões Reunidas, em 06-03-2013  
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE  
Andrea Matarazzo – PSDB  
Dalton Silvano – PV  
José Police Neto – PSD  
Nabil Bonduki – PT  
Paulo Frange – PTB  
Toninho Paiva – PR  
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
Gilson Barreto - PSDB  
Alfredinho – PT  
Coronel Camilo - PSD  
Mario Covas Neto – PSDB  
Marquito - PTB  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
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