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PARECER Nº 845/2001 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 801/98 
Visa o presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Ana Martins, dispor sobre a 
criação das "Calçadas Verdes" por parte dos órgãos públicos da Administração Direta e 
Indireta, Autarquias e Empresas Mistas no Município de São Paulo, com vistas à 
recuperação da permeabilidade do solo, do equilíbrio ambiental e da qualidade de vida no 
Município. 
A propositura estabelece, ainda, que o Executivo deverá realizar campanha de 
conscientização junto à população, no sentido de incentivar a construção de "Calçadas 
Verdes" nos passeios de suas propriedades. 
Há os Pareceres das seguintes Comissões: Constituição e Justiça: pela Legalidade, e 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente: favorável, tendo apresentado 
substitutivo, após realização de Audiência Pública, acatando sugestão de retirar do texto 
original a possibilidade de distribuição de folhetos nas ruas para chamar o povo a 
participar da campanha, o que poderia redundar em um aumento da poluição e da 
sujeira nos locais de distribuição desses folhetos, o que certamente não seria a intenção 
da nobre Autora. 
De acordo com a justificativa, objetivou-se, principalmente, garantir maior 
permeabilidade ao solo, ao mesmo tempo que beneficia esteticamente a cidade, sem 
grandes gastos para a municipalidade. 
No âmbito da competência desta Comissão, quanto ao mérito e ao interesse público, 
entendemos que a propositura deva receber a aprovação desta Casa de Leis, por tratar-
se de fazer com que a Administração pública do Município colabore para minorar os 
problemas de enchente na cidade, a partir do aumento da permeabilidade do solo, ao 
mesmo tempo em que, com seu exemplo, estimula a população em geral a se 
conscientizar da importância da permeabilidade do solo no combate às enchentes e faça 
o mesmo nas calçadas de suas residências. 
Pelo exposto, o nosso parecer é favorável, mas na conformidade do substitutivo 
mencionado da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 28/08/01. 
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