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Autores atualizados por requerimentos: 
Ver. GILBERTO NATALINI (S/PARTIDO) 

Ver. CELSO GIANNAZI (PSOL) 

Ver. LUANA ALVES (PSOL) 

Ver. PROFESSOR TONINHO VESPOLI (PSOL) 

 

"Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Parques e Áreas Verdes na Cidade de São Paulo, e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA: 

Art. 1º - Fica criada, no âmbito, da Câmara Municipal de São Paulo, com duração até o 
término desta legislatura, a Frente Parlamentar em Defesa dos Parques e Áreas Verdes na 
Cidade de São Paulo, com o objetivo de promover a discussão, estudos e ações acerca do 
tema. 

Art. 2º A Frente Parlamentar em Defesa dos Parques e Áreas Verdes será composta 
por Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo que a ela aderirem voluntariamente, e será 
aberta a todos os partidos nela representados. 

Art. 3º Os trabalhos da Frente Parlamentar serão coordenados pelo autor, como 
presidente, e um secretário geral, que será escolhido mediante aprovação da maioria absoluta 
de seus aderentes presentes à reunião de instalação. 

Art. 4º As reuniões da Frente Parlamentar em Defesa dos Parques e das Áreas Verdes 
serão públicas, realizadas periodicamente, nas datas e nos locais estabelecidos por seus 
integrantes. 

Art. 5º Serão produzidos relatórios das atividades da Frente Parlamentar ora criada, 
com sumário das conclusões das reuniões, seminários, simpósios e encontros, para divulgação 
ampla na sociedade. 

Art. 6º A Câmara Municipal de São Paulo disponibilizará os meios adequados para o 
funcionamento e para a divulgação das atividades desenvolvidas pela Frente Parlamentar. 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação." 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/04/2019, p. 73 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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