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PARECER Nº 328/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 562/13 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Conte Lopes, dispõe sobre a 

obrigatoriedade de despejo de lixo em lixeiras comuns ou coloridas no âmbito da cidade de 
São Paulo e dá outras providências. 

A propositura prevê uma multa de R$ 150,00 aos infratores, dobrada em caso de 
reincidência. Também determina que a fiscalização ficará a cargo da Guarda Civil 
Metropolitana, bem como dos Agentes de Trânsito, mediante auto de infração. 

Em sua justificativa, o Autor argumenta que o projeto de lei visa educar e conscientizar 
a população para que não jogue lixo nas calçadas, ruas praças e jardins da cidade. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE do projeto de lei. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente realizou duas 
audiências públicas nos dias 11/12/2013 e 26/03/2014 para instruir o projeto de lei. Nas duas 
ocasiões não houve manifestação de nenhum cidadão. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
FAVORAVELMENTE à aprovação da propositura. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se FAVORÁVEL ao projeto. 

O lixo descartado incorretamente traz sérias consequências para a cidade e para a 
população, como por exemplo: 

* Sujeira nas ruas, praças, jardins, córregos, rios etc. 

* Poluição ambiental, pois determinados tipos de lixo, tais como remédios, baterias, 
inseticidas etc., podem contaminar o solo, rios e também o lençol freático; 

* Obstrução do passeio público; 

* Poluição visual; 

* Alagamentos devido ao entupimento de bueiros e bocas de lobo; 

* Proliferação de endemias, pois o acúmulo de lixo atrai moscas, baratas, ratos e outros 
bichos e insetos transmissores de doenças; e, 

* Aumento dos gastos público com limpeza urbana. 

Para tentar educar a população, a exemplo do que foi feito nas cidades do Rio de 
Janeiro, Santos e Porto Alegre, o presente projeto pretende instituir multa às pessoas que 
joguem lixo na rua. 

No âmbito da competência desta Comissão, entendemos que a propositura é oportuna, 
meritória e atende ao interesse público. 

Favorável, pelo exposto, o parecer. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 18/03/2015 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/03/2015, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.   
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