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PARECER Nº 824/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 270/10  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, “cria o 
Programa Bairro Saudável no Município de São Paulo e dá outras providências.”  
Dispõe a iniciativa que o Programa Bairro Saudável tem por objetivo desenvolver 
projetos e ações efetivas para otimizar a limpeza urbana, com a participação de 
órgãos públicos municipais e da sociedade civil, bem como conscientizar a 
população dos Bairros da cidade sobre a importância dessa matéria no seu 
cotidiano.  
Estabelece que o Programa Bairro Saudável terá a participação das Secretarias 
Municipais da Coordenadoria das Subprefeituras, Serviços, Educação, Saúde, Verde 
e Meio Ambiente, Subprefeituras, organizações da sociedade civil da área do meio 
ambiente, de associações de moradores, instituições religiosas, empresariais, 
comerciais, de serviços e das empresas concessionárias de varrição e coleta de lixo 
na capital, sendo que, para a consecução de suas finalidades serão ministrados, de 
forma gratuita pelo Município ou pelas entidades da sociedade civil, cursos, 
palestras e seminários sobre o sistema de coleta e reciclagem de lixo, ministrados 
por especialistas na matéria.  
Dispõe que serão produzidos boletins, revistas e filmes para a conscientização da 
comunidade, com a finalidade de informar à população sobre a importância de 
utilizar corretamente os sistemas de deposição, coleta e reciclagem do lixo, 
evitando sua deposição de forma inadequada nas vias e demais locais públicos.  
Dispõe, ainda, sobre atividades a serem desenvolvidas no âmbito do referido 
Programa, bem como, que cada Subprefeitura criará e coordenará comissões 
formadas por moradores e representantes de entidades públicas e privadas, com a 
finalidade de identificar eventuais pontos de depósito de lixo e de entulho 
clandestinos nos bairros da sua área, acionando o sistema das concessionárias da 
varrição e coleta para retirada do material e sua deposição nos aterros sanitários e 
locais adequados à destinação do entulho recolhido.  
Justifica o autor, dentre outras alegações, que é muito importante que o poder 
público, para bem cumprir sua função de manter a cidade limpa e com níveis de 
salubridade adequados, tenha nessa área vital a colaboração da população, das 
organizações da sociedade civil, instituições religiosas e de outras naturezas que 
podem colaborar para que se atinja esse objetivo que diz respeito ao bem comum 
dos cidadãos, pois tendo a cidade limpa, teremos mais qualidade de vida e 
melhores índices de saúde de nossa população.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposta.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
favoravelmente à aprovação do projeto.  
A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 06/06/2012  
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