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PARECER Nº 458/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 485/2010.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, pretende 
incentivar a racionalização e economia no uso da água potável e instalação de 
reservatório no sistema de captação de água pelos estabelecimentos do tipo “Lava-
Rápido” e similares situados no Município de São Paulo, e dá outras providências.  
Para o cumprimento das finalidades dessa propositura, ficará estabelecido que a 
licença de funcionamento aos estabelecimentos comerciais do tipo “Lava-Rápido” 
ou similar, somente será concedida aos que comprovarem a instalação de: I) 
sistemas e equipamentos para recuperação e captação em reservatórios de toda 
água utilizada na lavagem ou limpeza de veículos e sistemas; e, II) equipamentos 
de tratamento, despoluição e purificação da água utilizada na lavagem ou limpeza 
de veículos. Também determinará que os estabelecimentos devam possuir sistemas 
ou equipamentos que proporcione o uso racional e econômico da água potável, 
permitindo a utilização ou reuso da água recuperada e tratada para lavagem e 
limpeza de veículos ou para outro fim. Será proibido o descarte da água utilizada 
sem o devido tratamento, despoluição e purificação.  
Os estabelecimentos que já se encontrarem em funcionamento terão o prazo de 
trezentos e sessenta e cinco dias, a partir da publicação da lei, para se adaptarem 
aos seus dispositivos, ficando sujeitos, em caso de infração, a de multa de R$ 
1.000,00 (mil reais), dobrada em caso de reincidência e cassação do alvará de 
funcionamento aos que a infringirem pela terceira vez.  
O Autor justifica que os estabelecimentos comerciais do tipo “lava-rápido” gastam 
enorme quantidade de água para lavagem de veículos e que esse gasto poderia ser 
reduzido introduzindo-se novas tecnologias e utilizando água de reuso no lugar da 
água potável. Também pondera que, sendo a água usada na limpeza e lavagem de 
veículos captada e tratada, seu descarte no subsolo, sistemas de esgoto ou 
pluviais, deixam de oferecer riscos de poluição e contaminação da cidade e do meio 
ambiente.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, sugerindo SUBSTITUTIVO, a fim de adequar o projeto 
à técnica de elaboração legislativa.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
FAVORAVELMENTE ao projeto, sugerindo SUBSTITUTIVO ao Substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Tendo em vista que o projeto visa à proteção e a preservação do meio-ambiente, 
principalmente da água potável, e que a propositura encontra fundamento no poder 
de polícia administrativa do Município, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à 
aprovação do projeto de lei, nos termos do SUBSTITUTIVO da Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em  25/04/2012  
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