
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 2582/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 623/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador José Police Neto, que cria o 
programa SP + Caminhável e institui a Autoridade Municipal de Desenvolvimento do Sistema 
de Circulação de Pedestres. 

Dentre os objetivos da propositura está o desenvolvimento de ações e investimentos no 
Sistema de Circulação de Pedestres previsto no Plano Diretor Estratégico de São Paulo (artigo 
1º). 

Nesse contexto, são previstas diversas ações estratégicas como, por exemplo: (i) 
melhoria do acesso e do deslocamento de qualquer pessoa; (ii) integração do sistema de 
transporte público coletivo com as calçadas, faixas de pedestre, transposições e passarelas; 
(iii) reforma e ampliação de calçadas, passeios e espaços de convivência; (iv) redução de 
quedas e acidentes relacionados à circulação de pedestres; (v) padronização e readequação 
dos passeios públicos; (vi) integração entre o sistema de estacionamento de bicicletas e as 
calçadas; (vii) iluminação adequada dos componentes do sistema de integração de pedestres, 
(viii) instalação de sinalização semafórica, com contadores regressivos de tempo de travessia; 
(ix) realização de investimentos públicos na reforma, ampliação e construção dos componentes 
do Sistema de Circulação de Pedestres. 

A Autoridade Municipal de Desenvolvimento do Sistema de Circulação de Pedestres, 
na forma como descrita na propositura, poderá ser constituída como órgão público municipal, 
chefiado por um Secretário Executivo ligado ao gabinete do Prefeito, nomeado para mandato 
de 2 anos, podendo ser reconduzido por igual período. 

Nos termos da justificativa, existem pesquisas que apontam uma grande quantidade de 
deslocamentos de pedestres pela cidade, que realizam seus trajetos alternando caminhadas e 
deslocamentos por transporte público. Informa o autor, ademais, que também existem 
pesquisas demonstrando que as más condições das calçadas, com irregularidades e buracos, 
constituem o principal incômodo dos paulistanos. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação, uma vez que apresentada no regular exercício da competência legislativa desta 
Casa. Assim, poderá prosseguir na forma do substitutivo ao final apresentado. Tudo nos 
termos do que passa a ser exposto doravante. 

No aspecto formal, o projeto encontra respaldo nos artigos 30, I, da Constituição 
Federal e 13, I, da Lei Orgânica do Município, segundo os quais compete ao Município legislar 
sobre assunto de interesse local, não havendo iniciativa reservada para a matéria. 

No que tange à verificação de legalidade, a propositura encontra fundamento no art. 
37, caput, da Lei Orgânica de São Paulo, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer 
membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, não se 
tratando na hipótese de matéria de iniciativa privativa do Prefeito. 

E nem se alegue, por outro lado, que ao propor projeto de lei que, em seu objeto, 
abrange a instituição de uma política pública, o Nobre Parlamentar proponente teria invadido 
terreno reservado ao Chefe do Poder Executivo. 



Nesse sentido é possível citar, por exemplo, a tese fixada pelo E. Supremo Tribunal 
Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 917. O referido enunciado ostenta a seguinte 
redação: 

Não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie 
despesas para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 
nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição 
Federal) 

Sendo pertinente, ainda, citar a seguinte passagem do voto do Relator, Ministro Gilmar 
Mendes: 

No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de 
Câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a 
estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico 
de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade 
formal na legislação impugnada. 

Por fim, acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e do adolescente 
qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao Poder Público a 
satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que 
compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da 
Constituição (RE nº 878.911). 

Claro está, por conseguinte, que à luz da atual jurisprudência do E. STF, a iniciativa 
parlamentar para a propositura de projetos de lei que interferem sobre políticas públicas não 
viola o princípio da separação e harmonia entre os poderes, ainda que impliquem aumento de 
despesas. 

Todavia, a mesma sorte não assiste aos dispositivos que dispõem sobre a instituição 
da Autoridade Municipal de Desenvolvimento do Sistema de Circulação de Pedestres. Quanto 
ao particular, há invasão da competência privativa do Poder Executivo, em violação do 
princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea no sistema constitucional vigente. 

O mesmo pode ser dito em relação aos dispositivos que versam sobre a destinação de 
recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito. As regras constantes na 
propositura ingressam na esfera reservada ao Poder Executivo para a administração de bens 
públicos, sendo certo, ademais, que ao versar sobre a destinação específica de recursos 
pertencentes ao erário, há invasão das prerrogativas do Sr. Prefeito para propor projetos que 
versem sobre matéria orçamentária. Dito de outra forma, a lei que determina tal ou qual 
destinação de numerário constante do orçamento acaba por afetar a Lei Orçamentária Anual e, 
até mesmo, outras leis orçamentárias, violando o artigo 69, X da Lei Orgânica do Município. 

Com efeito, a função precípua do Poder Legislativo é a elaboração de normas de 
conduta de caráter genérico e abstrato, não podendo impor ao Poder Executivo, que é quem 
exerce a função administrativa, a execução de ato concreto, sob pena de violar o princípio 
constitucional da independência e harmonia entre os poderes, previsto no art. 2° da 
Constituição da República, no art. 5° da Constituição do Estado e reproduzido no art. 6° da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo. 

Nas lições do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles restam claros os limites da atuação 
dos Poderes Executivo e Legislativo: 

A atribuição típica e predominante da Câmara é normativa, isto é, a de regular a 
administração do Município e a conduta dos munícipes no que afeta aos interesses locais. A 
Câmara não administra o Município; estabelece, apenas, normas de administração. Não 
executa obras e serviços públicos; dispõe, unicamente, sobre sua execução. Não compõe nem 
dirige o funcionalismo da Prefeitura; edita, tão- somente, preceitos para a sua organização e 
direção. Não arrecada nem aplica as rendas locais; apenas institui ou altera tributos e autoriza 
a sua arrecadação e aplicação. Não governa o Município, mas regula e controla a atuação 
governamental do Executivo, personalizado no prefeito. 

Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função executiva 
do prefeito; o Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato; o 
Executivo consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e 
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concretos de administração. (in Direito Municipal Brasileiro, 15ª. ed., São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 605) 

Nesse sentido, vale destacar entendimento jurisprudencial do E. TJ/SP que dispõe 
sobre usurpação da função do Executivo pelo Poder Legislativo como no caso em comento: 

VÍCIO DE INICIATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E 
INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. Reconhecimento. A lei impugnada, de autoria parlamentar, 
ao instituir transporte urbano gratuito para idosos avança sobre área de planejamento, 
organização e gestão administrativa, especificamente sobre serviços públicos, ou seja, trata de 
matéria que é reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo; e ainda cria despesas sem 
indicar os recursos disponíveis para atender aos novos encargos. Ofensa às disposições do 
art. 5.º, art. 24, § 2º, n. 2, art. 25, art. 47, II, XIV e XIX, e 144, todos da Constituição Estadual. 
Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente. (ADI nº nº 2047125-
42.2014.8.26.0000, São Paulo, Órgão Especial, Relator: Ferreira Rodrigues, j. 22/11/2014). 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 1.786, de 15 de junho de 
2018, que "dispõe sobre a criação do conselho municipal de proteção e bem-estar animal - 
COMPBEA e a criação do fundo municipal de proteção e bem-estar animal - FUBEM e dá 
outras providências", da cidade de Taquarituba. Alegado vício de iniciativa. Violado o princípio 
da separação de poderes. Matéria relativa à Administração Municipal, de iniciativa reservada 
ao Chefe do Poder Executivo - Vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos 
Poderes. - Violação aos artigos 5º, 47, incisos II, XIV e XVIII, e 144, da Constituição Estadual.  
Ação procedente.  (TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 2127677-52.2018.8.26.0000; Relator 
(a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; 
Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 01/02/2019) 

I. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal de origem parlamentar que 
"organiza a Política Municipal de Prevenção da Corrupção, cria o Conselho Municipal da 
Transparência e Controle Social, cria o Fundo Municipal de prevenção e Combate à Corrupção 
e dá outras providências". II. Instituição de novo órgão na Administração Pública. Imposição de 
que o Conselho seja composto, inclusive, por representantes do Poder Público, indicados por 
quatro Secretarias Municipais. Previsão de atribuições a servidores e órgãos municipais. 
Configurado vício formal de constitucionalidade, atinente à iniciativa do processo legislativo. III. 
Disposição 'autorizando' o Poder Executivo a constituir o Fundo Municipal de Transparência e 
Controle Social. Lei autorizativa. Delegação ao Poder Executivo da instituição de novidades 
jurídicas modificadoras do ordenamento local. Transferência do exercício da típica função de 
inovar no ordenamento jurídico à administração municipal. IV. Dispositivo estabelecendo a 
obrigação de a Administração informar trimestralmente à Câmara Municipal a relação dos 
veículos de comunicação em que houve inserções de propaganda, bem como os respectivos 
gastos totais. Vício de inconstitucionalidade formal. Regra de controle externo do Executivo 
pelo Legislativo é matéria reservada à Lei Orgânica do Município. V. Estipulação de regras 
gerais sobre pesquisa e comparação de preços de bens, serviços e obras adquiridos pelos 
órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional. Inexistência de 
especificidade ou de atendimento a interesse local a permitir a atuação legislativa suplementar 
do Município. Temática cuja competência legislativa é privativa da União. Ofensa ao pacto 
federativo. VI. Previsão específica de divulgação das agendas do Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários Municipais e Superintendentes da Administração direta, autárquica e fundacional, 
com vinte e quatro horas de antecedência. Patente o cunho executivo da determinação, 
apresentando-se como interferência indevida na prática de atos da administração. Violação à 
separação dos Poderes. Afronta à razoabilidade. VII. Precedentes do Órgão Especial e do 
Supremo Tribunal Federal. Pedido julgado parcialmente procedente. (TJSP;  Direta de 
Inconstitucionalidade 2095636-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: 
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data 
de Registro: 21/11/2018) 

Observe-se, portanto, que a propositura pretende criar um novo órgão público, a 
Autoridade Municipal de Desenvolvimento do Sistema de Circulação de Pedestres, em clara 
usurpação das funções do Poder Executivo. Sendo o mesmo raciocínio aplicável aos 
dispositivos que interferem na destinação dos recursos do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento de Trânsito. 
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E nem se alegue que o fato de o texto normativo proposto apenas autorizar o Poder 
Executivo a criar o mencionado órgão afasta a inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Com 
efeito, autorizar ao Poder Executivo a criação de um órgão público não retira a natureza 
impositiva da norma e não sana o vício de iniciativa, consoante entendimento doutrinário e 
jurisprudencial corrente. 

Exatamente neste sentido encontramos as ponderações do Prof. Sérgio Resende de 
Barros: 

Autorizativa é a "lei" que - por não poder determinar - limita-se a autorizar o Poder 
Executivo a executar atos que já lhe estão autorizados pela Constituição, pois estão dentro da 
competência constitucional desse Poder. 

Fixar competência dos Poderes constituídos, determinando-os ou autorizando-os, cabe 
ao Poder Constituinte no texto da constituição por ele elaborada. A ordem constitucional é que 
fixa as competências legislativa, executiva e judiciária. Pelo que, se uma lei fixa o que é próprio 
da Constituição fixar, pretendendo determinar ou autorizar, um Poder constituído no âmbito de 
sua competência constitucional, essa lei é inconstitucional. Não é só inócua ou rebarbativa. É 
inconstitucional, porque estatui o que só o Constituinte pode estatuir, ferindo a Constituição por 
ele estatuída. O fato de ser mera autorização não elide o efeito de dispor, ainda que de forma 
não determinativa, sobre matéria de iniciativa alheia aos parlamentares. Vale dizer, a natureza 
teleológica da lei - o fim: seja determinar, seja autorizar - não inibe o vício de iniciativa. A 
inocuidade da lei não lhe retira a inconstitucionalidade. A iniciativa da lei, mesmo sendo só para 
autorizar, invade competência constitucional privativa" (extraído da página 
http://www.srbarros.com.br, acesso em 19/05/09, grifamos). 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolhe o mesmo 
entendimento: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  ATO NORMATIVO 
MUNICIPAL DE INICIATIVA DE VEREADOR E QUE DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO 
EXECUTIVO PARA A CRIAÇÃO DE DOIS TURNOS DE TRABALHO NAS CRECHES 
MUNICIPAIS... 

No quanto o cenário dos autos apresenta, o Legislativo Municipal, ao arrepio do 
mandamento constitucional, interferiu em matéria privativa do Chefe do Executivo, o que não 
poderia ocorrer. 

Nem se diga que por se tratar de mera lei autorizativa, estaria superado o vício, 
porquanto as chamadas "autorizações" são, em verdade, determinações, implicando, sem 
sombra de dúvida, usurpação da competência material do Executivo. (grifamos) - ADI 164.819-
0/5-00. 

Cumpre observar, ainda, que nesse sentido é o Precedente Regimental nº 02/93 que, 
fundamentado na violação do Princípio da Separação entre os Poderes, concluiu pela 
necessidade de restituir os projetos autorizativos impróprios ao autor, nos termos do art. 212, 
inciso I, do Regimento Interno. 

O mesmo pode ser dito em relação aos dispositivos que versam sobre a destinação de 
recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito. In casu, além de o conteúdo 
normativo ingressar na esfera reservada ao Poder Executivo para a administração de bens 
públicos, é certo que há violação da iniciativa reservado ao Sr. Prefeito para propor projetos 
que versem sobre matéria orçamentária. 

Para a sua aprovação, a propositura dependerá do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica. 

Não obstante, há necessidade de apresentação de SUBSTITUTIVO especialmente 
para: (i) adaptar a redação aos termos da Lei Complementar nº 95/1998; (ii) excluir os 
dispositivos pertinentes à criação da Autoridade Municipal de Desenvolvimento do Sistema de 
Circulação de Pedestres; (iii) para excluir os dispositivos referentes à destinação de numerário 
do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito; e (iv) para alterar a redação do artigo 14, 
renumerado artigo 8º, uma vez que a concessão de anistia deve atentar aos princípios da 
legalidade e impessoalidade, não se submetendo a juízo de conveniência e oportunidade do 
Poder Executivo. 
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Diante do exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do substitutivo. 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 623/2019. 

Cria o Programa SP + Caminhável. 

Capítulo I 

Das Definições e Ações Estratégicas 

Art. 1º Fica criado no âmbito do município de São Paulo o Programa SP + Caminhável 
para o desenvolvimento de ações e investimentos no Sistema de Circulação de Pedestres 
previsto no Plano Diretor Estratégico de São Paulo. 

Art. 2º São componentes do Sistema de Circulação de Pedestres: 

I - calçadas; 

II - vias de pedestres (calçadões); 

III - faixas de pedestres e lombofaixas; 

IV - transposições de pedestres e passarelas; 

V - sinalização horizontal, vertical específica para o pedestre; 

VI - rotas de fluxo constante em vias sem calçamento. 

Art. 3º As ações estratégicas do Sistema de Circulação de Pedestres são: 

I - melhoria do acesso e do deslocamento de qualquer pessoa com autonomia e 
segurança pelos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres; 

II - integração do sistema de transporte público coletivo com as calçadas, faixas de 
pedestre, transposições e passarelas, visando ao pleno acesso do pedestre ao transporte 
público coletivo e aos equipamentos urbanos e sociais; 

III - reforma e ampliação das calçadas, passeios e espaços de convivência; 

IV - redução de quedas e acidentes relacionados à circulação de pedestres junto aos 
componentes do sistema; 

V - padronização e readequação dos passeios públicos em rotas com maior trânsito de 
pedestres; 

VI - integração entre o sistema de estacionamento de bicicletas (paraciclos e 
bicicletários) e as calçadas, visando ao pleno acesso de ciclistas aos estabelecimentos; 

VII - Iluminação adequada dos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres; 

VIII - instalação de sinalização semafórica, com contadores regressivos de tempo de 
travessia, garantindo tempo suficiente para a travessia segura do pedestre, e readequação da 
sinalização já existente; 

IX - realização de investimentos públicos na reforma, ampliação e construção dos 
componentes do Sistema de Circulação de Pedestres. 

Capítulo II 

Do Programa SP + Caminhável 

Art. 4º O Programa SP + Caminhável tem os seguintes objetivos específicos: 

I - Realização de pesquisas e diagnóstico dos deslocamentos a pé na cidade, bem 
como a construção de métricas de avaliação da qualidade dos componentes do Sistema de 
Circulação de Pedestres, incluindo e articulando dados de segurança viária já existentes, como 
aqueles disponibilizados no âmbito do Plano de Segurança Viária, e de fontes consolidadas, 
como a Pesquisa Origem e Destino, do Metrô, devendo abranger no mínimo a caracterização 
da infraestrutura, o perfil socioeconômico dos usuários e as características das viagens a pé; 

II - Realização de investimentos diretos do Executivo em reformas, adequações, 
ampliações e implantações de componentes do Sistema de Circulação de Pedestres; 
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III - Criar meios para participação da iniciativa privada na manutenção, ampliação e 
implantação dos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres; 

IV - Elaborar rotas escolares seguras para o deslocamento de pedestres no caminho 
casa-escola-casa, em atuação coordenada com a CET, Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes, Secretaria da Educação, e a participação Sociedade Civil e Instituições de Ensino 
e Pesquisa; 

V - Elaborar, em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, rotas 
prioritárias de acessibilidade a equipamentos públicos e privados de saúde e reabilitação, 
educação e cultura; 

VI - Mapear as vias com incidência de acidentes com pedestres e realizar intervenções 
físicas nos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres destes locais, garantindo a 
circulação e travessia segura dos pedestres; 

VII - Elaborar Planos Anuais de Acalmamento do Tráfego nas 32 Subprefeituras com 
participação da sociedade, com previsão de investimentos e definição das medidas concretas 
de intervenções nas vias dos bairros, garantindo a participação e escuta da população da área 
de intervenção; 

VIII - Garantir no prazo de 10 (dez) anos que pelo menos 70% (setenta por cento) de 
todos os componentes do Sistema de Circulação de Pedestres tenham perfeitas condições de 
caminhabilidade, atendendo aos padrões estabelecidos no Decreto 58.610, de 24 de janeiro de 
2019 ou ao que vier a sucedê-lo. 

Art. 5º No âmbito do Programa SP + Caminhável, deverão ser realizados investimentos 
para manutenção, reforma, ampliação e implantação de calçadas padronizadas de imóveis 
públicos e privados em áreas com grande circulação de pedestres. 

§1º Serão priorizados os investimentos em: 

I - ruas comerciais e os circuitos de compras; 

II - no entorno de Terminais de ônibus e estações do Metrô e CPTM; 

III - no entorno de equipamentos de ensino públicos ou privados; 

IV - vias com grande circulação de pedestres; 

V - no entorno de equipamentos esportivos, culturais e templos religiosos; 

VI - no entorno de equipamentos de saúde, hospitais públicos, privados e filantrópicos; 

VII - em áreas periféricas da cidade; 

VIII - nas rotas definidas pelo Plano Emergencial de Calçadas - PEC. §2º Caberá ao 
proprietário de imóveis particulares que receberem investimentos do Programa SP + 
Caminhavel a conservação das calçadas sob pena de multa. 

Capítulo III 

Disposições Finais 

Art. 6º O Art. 7º, §1º da Lei 15.442, de 9 de setembro de 2011 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 7º........................................... 

§ 1º Ficam excluídos da obrigação de execução dos passeios, prevista no "caput" 
deste artigo, os responsáveis por imóveis localizados nas vias integrantes: 

I - do Plano de Pavimentação Urbana Comunitária - PPUC, instituído pela Lei nº 
10.558, de 17 de junho de 1988; 

II - das rotas definidas, mediante decreto, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 
14.675, de 23 de janeiro de 2008, que instituiu o Plano Emergencial de Calçadas - PEC; 

III - dos investimentos previstos no âmbito do Programa SP + Caminhável. 

Art. 7º O proprietário de imóvel abrangidos por investimentos realizados no âmbito do 
Programa SP + Caminhável que danificar a calçada correspondente ao seu imóvel receberá 
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multa em dobro do valor constante do art. 15 da Lei 15.442, de 9 de setembro de 2011, Anexo 
Único. 

Art. 8º Fica concedida anistia às multas aplicadas até esta data, nos termos dos arts. 
11 e 14 da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011 aos proprietários de imóveis que 
regularizarem seus passeios nos padrões estabelecidos pelo Executivo, devidamente 
comunicada à Subprefeitura competente em até 90 (noventa dias) dias contados da publicação 
desta lei. 

Parágrafo único. É vedada restituição dos valores já recolhidos sob tal fundamento. 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/12/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) - Relator 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/12/2019, p. 120 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0623/2019 
Secretaria de Documentação Página 7 de 7 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

