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PARECER Nº 710/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0453/11.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Francisco Chagas, que 
dispõe sobre a instituição do gari comunitário para a coleta de lixo, limpeza de 
canais, escadarias e canaletas, a fim de prevenir danos aos moradores de locais 
inacessíveis à coleta formal.  
Segundo a proposta, os locais onde ocorrerá o trabalho de gari comunitário serão 
indicados pela Secretaria da Subprefeitura, tendo como critério as áreas 
desprovidas de condições geográficas para a coleta formal, de modo a estabelecer 
uma forma eficiente de se garantir a coleta de lixo nessas regiões.  
Sob o aspecto jurídico, nada obsta a tramitação do projeto, eis que a propositura 
foi apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, 
espelhada nos artigos 30, incisos I e II, da Constituição Federal, 13, incisos I e II, 
37, caput, e 181, incisos I e III, todos da Lei Orgânica do Município, considerando a 
natureza tipicamente local da matéria referida na propositura, qual seja, a devida 
coleta de lixo para o efetivo controle da contaminação da água, do solo e do ar com 
a finalidade de garantir o bem estar da população.  
Com efeito, trata-se de matéria de interesse local sobre a qual compete ao 
Município legislar nos termos do art. 30, inciso I da Constituição Federal e do art. 
13, inciso I da Lei Orgânica do Município.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais 
direto e imediato. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª Ed., Salvador: 
Juspodivm, 2008, p. 841.)  
A matéria vem disposta especificamente no art. 181, caput, incisos I e III da Lei 
Orgânica Municipal:  
Art. 181 – O Município, mediante lei, organizará, assegurada a participação da 
sociedade, sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e 
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para 
coordenar, fiscalizar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta, no que respeita a:  
I – formulação de política municipal de proteção ao meio ambiente;  
(...)  
III – estabelecimento de normas, critérios e padrões para a administração da 
qualidade ambiental.  
Desse modo, pode e deve o Poder Público estabelecer políticas ambientais com a 
participação da sociedade, mormente quando associadas a políticas de cunho 
social.  
Necessário se faz destacar neste ponto, que a manutenção de um meio ambiente 
saudável e equilibrado, além de se tratar de assunto que, por óbvio, é de total 
interesse da humanidade, uma vez que é imperiosa à sobrevivência humana e à 
sadia qualidade de vida, foi alçada à categoria de princípio constitucional 
impositivo, ao impor ao Poder Público em todas as suas esferas, Federal, Estadual e 
Municipal (artigos 225 e 23, inciso I, da Constituição Federal), o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  
Nesta esteira, o Poder Público, em todas as suas esferas, vem adotando as medidas 
possíveis a fim de cumprir o dever constitucional de preservação do meio ambiente.  
Consigne-se que é inquestionável a competência do Município para zelar pela 
preservação do meio ambiente, conforme se verifica do dispositivo constitucional 
abaixo transcrito:  
Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: (...)  
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.  



Resta claro, em vista do exposto, que o projeto de lei apresentado encontra-se apto 
à tramitação, tanto em seu aspecto formal quanto material, estando em perfeita 
harmonia com os dispositivos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do 
Município.  
Para deliberação, deverá ser observado o quórum de maioria absoluta, em 
conformidade ao art. 40, § 3°, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo, e convocadas pelo menos 2 (duas) audiências públicas durante sua 
tramitação, conforme art. 41, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo.  
Ante o exposto, somos PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
30/05/2012.  
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