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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, 
de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de 
recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para os projetos abaixo 
relacionados, na forma do texto original ou do último substitutivo apresentado: 

14) PL 191/2014 –Autor: Ver. Abou Anni 

PARECER Nº 1023/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 22/08/2014 , PÁGINA 
84, COLUNA 2. 

PARECER Nº 899/2015 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA 
E MEIO AMBIENTE, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 28/05/2015, PÁGINA 84, COLUNA 
4. 

PARECER Nº 1460/2015 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 03/09/2015, PÁGINA 102, 
COLUNA 04. 

PARECER Nº 2329/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 191/2014 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, visa estabelecer 
diretriz para o Poder Público promover a política de padronização ecológica e de acessibilidade 
dos passeios de responsabilidade da administração direta e indireta.  

A propositura determina que, o Poder Público Municipal, na formulação e na execução 
das políticas públicas com vista à acessibilidade, ao equilíbrio ambiental e a recuperação da 
permeabilidade do solo dos passeios públicos de responsabilidade da administração direta e 
indireta, estabelecerá a “calçada ecológica”, definindo como “calçada ecológica” o passeio 
confeccionado com 100% (cem por cento) de borracha de pneu reciclado. 

Prevê também que o Poder Executivo realizará campanha de conscientização da 
população para incentivar a construção de “calçada ecológica” nos passeios de suas 
propriedades.  

Segundo Justificativa do Autor, o “projeto de lei objetiva dar um destino ecológico aos 
pneus inutilizados na Cidade de São Paulo, assim como promover a acessibilidade e a 
permeabilidade dos passeios.” 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela legalidade, na forma de Substitutivo “para adequar o projeto à melhor técnica de 
elaboração legislativa e também para transformá-lo numa feição mais principiológica, afastando 
o vício de iniciativa”. O Substitutivo, quanto ao conteúdo, modifica a proposta original no 
sentido de dar um caráter autorizativo às obrigações impostas ao Poder Público Municipal. 

Por sua vez, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
manifestou-se favorável ao Projeto de Lei nº 191/14, com aprovação de um “Substitutivo ao 
Substitutivo aprovado na CCJLP que, com base na legislação municipal, inclui a solução da 
propositura entre os materiais aprovados para o pavimento dos passeios, inserindo-a no 
contexto da padronização com o detalhamento técnico necessário”. 
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Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, ao Substitutivo da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 02.12.2015. 

Ver. José Police Neto – PSD – Presidente 

Ver. Abou Anni – PV 

Ver. Aurélio Nomura – PSDB 

Ver. Ota – PROS  

Ver. Paulo Fiorilo - PT 

Ver. Jair Tatto - PT 

Ver. Ricardo Nunes – PMDB – Relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/12/2015, p. 114 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

