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Cria o Grupo de Acompanhamento
Comunitário,	 junto	 às
Administrações	 Regionais do
Município,	 e	 dá	 outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:

Art. 1° - Fica criado, no âmbito de cada Administração Regional pertencente ao
Município de São Paulo, um Grupo de Acompanhamento Comunitário — GAC,
destinado a manter a comunidade informada sobre a atuação do órgão
administrativo, acompanhar e avaliar as principais ações, apontar os eventuais
problemas, deficiências ou irregularidades, bem como oferecer sugestões e
requerer providências que lhe pareçam pertinentes.

§ 1° - Os Grupos de Acompanhamento de que trata o "caput" terão, na forma de
seu regimento interno e exercício de suas atribuições, por seu Presidente,
poder de representar diretamente ao Administrador Regional e ao próprio
Prefeito.

§ 20 - Cada Grupo de Acompanhamento se reunirá com periodicidade mínima
de quinze dias, ou sempre que necessário, em local disponibilizado pelo
Administrador Regional, dotado dos demais meios necessários ao pleno
desempenho de suas atribuições.

§ 3° - Quando de sua instalação, os Grupos de Acompanhamento contarão com
um Presidente e um Secretário provisioriamente eleitos pela maioria de seus
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membros, até a realização de eleição definitiva,
regimento interno oportunamente aprovado.
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Art. 2° - O grupo de que trata esta Lei será composto por cidadãos de
expressiva participação convidados em cada circunscrição administrativa
compreendida pela Administração Regional, destacados dos seguintes órgãos
representativos:

1.	 Ordem dos Advogados do Brasil;

II. Conselho Regional de Economia;

III. Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura;

11W	 IV.	 Setor de Saúde;

V. Clubes de Serviço;

VI. Sociedades Amigos de Bairros;

VII. Associações Comerciais.

§ 1° - Cada órgão representativo fará indicação em lista tríplice, cabendo ao
Prefeito a livre designação ou destituição dos membros, não cabendo
remuneração de qualquer espécie pela participação.

§ 2° - A composição numérica de cada grupo de acompanhamento respeitará
as características de cada Administração Regional no que tange a extensão
geográfica, às principais demandas, carências e reinvindicações, bem como o
número de entidades envolvidas.

§ 3° - A composição por órgão de representatividade referido no "caput" poderá,
em caso de inexistência do órgão naquela circunscrição administrativa, ser,
excepcionalmente, dispensada pelo Prefeito, ou suprida mediante apresentação
de lista tríplice fornecida por Colegiado composto pela maioria dos membros do
GAC.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de
90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
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Art. 40 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 50 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões,

ANTONIO GOULART
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