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PARECER  Nº 1727/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 453/2011.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Francisco Chagas, que dispõe 
sobre a instituição do gari comunitário para a coleta de lixo, limpeza de canais, 
escadarias, canaletas, a fim de prevenir danos aos moradores de locais inacessíveis 
à coleta formal.  
Nos termos da propositura, os locais onde ocorrerá o trabalho de gari comunitário 
serão indicados pela Secretaria das Subprefeituras, tendo como critério as áreas 
desprovidas de condições geográficas para a coleta formal. Assim, haverá seleção 
de pessoal preferencialmente na comunidade onde ocorrerão os trabalhos, cabendo 
ao consórcio responsável pelo setor, a contratação do profissional e a destinação 
final do material coletado na comunidade.  
Conforme determinam os Artigos 5° e 6º da iniciativa, as atividades serão 
realizadas em “toda a área mapeada, com vistoria nos canais, escadaria, canaletas 
e outros pontos de despejo de material, recolhidos e levados para pontos indicados 
pela municipalidade a fim de ser removido”, e sua fiscalização se dará por meio de 
ação conjunta entre o Departamento de Limpeza Pública – LIMPURB e a Defesa 
Civil da respectiva região.  
Finalmente, a iniciativa estabelece que a sua regulamentação fique a cargo do 
Poder Executivo.  
O autor justifica a iniciativa como importante mecanismo de prevenção nas áreas 
de maior risco ambiental e geológico, diante da constatação de que ao longo do 
tempo, o processo desordenado de ocupação do solo do município de São Paulo 
determinou que grande contingente de famílias de baixa renda habitassem regiões 
mais vulneráveis para a habitação humana. Decorrente deste processo, o autor 
aponta que locais de difícil acesso, sem o atendimento de serviços como 
saneamento e coleta de lixo, propiciam o acúmulo de materiais tanto nos córregos, 
quanto nas encostas.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou parecer pela 
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE do projeto.  
Uma vez que o projeto de lei se refere ao tema “meio ambiente”, a Lei Orgânica do 
Município, a Douta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
realizou as audiências públicas obrigatórias previstas para debater a matéria. A 
análise da matéria pela Comissão também demandou pedido de informações ao 
Executivo, motivado pelo interesse de tomar ciência a respeito da viabilidade do 
projeto, sobretudo quanto à determinação de contratação de profissional para a 
execução dos referidos serviços e a coleta e transporte do material coletado para a 
destinação final. Em resposta ao pedido, a manifestação do Executivo foi contrária 
à aprovação deste, diante das considerações da AMLURB; Secretaria Municipal de 
Serviços; e Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, pois entendeu que nos 
contratos de limpeza e varrição nos locais de difícil acesso junto às prestadoras de 
serviços, as determinações da iniciativa já são contempladas atualmente, e que a 
presença do “gari comunitário” seria inviável.  
Embora considerando meritórios os objetivos da propositura, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente foi CONTRÁRIA à aprovação do projeto.  
Quanto ao mérito da Comissão de Administração Pública, é importante considerar a 
manifestação complementar da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, que 
entende ser prejudicial ao andamento dos procedimentos licitatórios, a iniciativa de 
se contratar agentes da comunidade local como critério nos editais de licitação, 
ponderando que sua aprovação poderia “restringir a participação de potenciais 
licitantes, não podendo se exigir que os coletores sejam exclusivamente daquela 
comunidade indicada”, e que fiscalização entre o LIMPURB e a Defesa Civil da 



Subprefeitura poderia provocar um conflito de competência em razão da natureza 
de cada órgão.  
Em que pesem os meritórios propósitos de seu nobre Autor em buscar soluções 
para as questões da coleta de lixo e limpeza de canais e afins em locais de difícil 
acesso, sujeitos a riscos ambientais e geológicos, diante do exposto, nosso voto é 
CONTRÁRIO à aprovação do presente projeto de lei.  
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