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PARECER Nº 473/2001 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI N° 73/01 
De autoria do nobre Vereador Goulart, a propositura em análise dispõe sobre a obrigatoriedade de 
tratamento e assepsia da areia contida nos tanques destinados ao lazer e recreação infantil existentes em 
áreas públicas ou privadas, como parques, praças, jardins, creches e escolas. 
Segundo a Justificativa, busca-se preservar a saúde das crianças que costumam brincar nos equipamentos, 
através da assepsia da areia existente nos tanques e em locais de recreação e lazer, uma vez que essa areia 
pode ser contaminada por bactérias e verminoses. 
Quanto aos aspectos relativos ao mérito e ao interesse público, esta Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes comunga da mesma preocupação do nobre Autor, uma vez que normalmente os diversos clubes 
esportivos, os "play-grounds" e escolas de educação infantil não têm o devido cuidado com a correta e 
necessária assepsia dos tanques de areia onde, via de regra, brincam e praticam esportes muitas crianças, 
adolescentes e jovens que não sabem do risco que correm de adquirir doenças infecto-contagiosas, em 
razão da contaminação da areia desses tanques por fezes de animais. 
Ao conferir ao Executivo a faculdade de regulamentar a matéria através de Decreto, o Autor deixa à Sra. 
Prefeita a possibilidade de, como melhor lhe aprouver, estabelecer a periodicidade dessa limpeza bem 
como a maneira de serem feitos o tratamento e a assepsia da areia. 
Nestes termos, tendo em vista os méritos demonstrados da propositura e seu interesse público inegável, 
esta Comissão opina favoravelmente à propositura, não sem antes alertar que, por ser projeto de lei que 
impõe uma obrigatoriedade, uma coerção, deve-se, igualmente, impor a penalidade ou multa quando de 
seu descumprimento. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 12/06/01. 
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