
PUBLICADO DOC 30/03/2012, PÁG 116 
 
 
 
PARECER Nº 318/2012 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 24/11  
Trata-se do Projeto de Resolução nº 24/11, de autoria do nobre Vereador Carlos 
Neder, que visa dispor sobre a criação de Fórum Suprapartidário por uma São Paulo 
Saudável e Sustentável.  
Segundo a justificativa ao presente projeto de resolução, pretende-se instituir 
fórum suprapartidário para a discussão e proposição de iniciativas relativas à 
minimização dos problemas urbanos e estruturação de um ambiente mais eficiente 
e sustentável, do pontos de vista ambiental, territorial, econômico, cultural e social, 
tendo como foco o plano diretor.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela  
legalidade do projeto com Substitutivo a fim de aprimorar a proposta original.  
Considerando, a importância da matéria, no sentido formular subsídios para a 
discussão sobre o plano diretor, a partir das principais questões relacionadas ao 
desenvolvimento urbano e ao meio ambiente, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente ao projeto de 
resolução, nos termos do Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa.  
A Comissão de Administração Pública entendendo que a iniciativa visa criar um 
espaço democrático no âmbito do parlamento, que  acolherá importantes temas da 
sociedade, manifesta-se favoravelmente ao projeto de resolução nos termos do 
Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, posicionando-se, 
portanto, com parecer favorável ao projeto de resolução nº 24/11, nos termos do 
Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa.  
Sala das Comissões Reunidas, em 28/03/12  
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE  
PAULO FRANGE - PTB  
ÍTALO CARDOSO - PT  
JUSCELINO GADELHA - PSB  
TONINHO PAIVA - PR  
 


