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PARECER Nº 1414/2009 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, 
IDOSO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 800/2007. 
O projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, institui a Olimpíada de 
Saúde e Meio Ambiente no Município de São Paulo, e dá outras providências.  
O objetivo da propositura é introduzir no âmbito municipal um evento já existente 
promovido pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Associação Brasileira de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva e que tem como meta a melhoria das condições 
ambientais e de saúde. 
A Olimpíada proposta destina-se aos alunos da rede pública municipal, que cursem da 
6ª a 9ª séries.       
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade (fls. 5). 
Foram realizadas audiências públicas, no âmbito da Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente, em 25/06/2008, 27/08/2008 e 12/08/2009, não 
havendo manifestações acerca da propositura nessas ocasiões. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente também solicitou 
manifestação do Executivo sobre o Projeto como um todo e especialmente quanto a 
possibilidade do Município participar como parceiro na versão nacional da Olimpíada ou 
incluir uma versão municipal no Calendário Oficial de Eventos. 
O Executivo Municipal manifestou-se informando sobre a existência de programas 
relacionados ao tema no âmbito das Secretarias Municipal de Educação – SME e do 
Verde e Meio Ambiente - SMVA. 
A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável, a despeito das 
informações prestadas pelo Executivo, por entender que em suas ações elencadas não 
se observa nada similar ao evento pretendido, na medida em que se trata de uma 
competição, um concurso de idéias, que visa trabalhar aspectos de criatividade e 
inventividade dos jovens, passando a integrar-se às ações em desenvolvidas pelas 
Secretarias, contribuindo positivamente para o ensino fundamental na rede pública do 
Município e reforçando a compreensão das questões relacionadas à saúde e ao meio-
ambiente (fls. 36 e 37). 
No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, entendemos que 
o PL deve prosperar, pois estimula a elaboração de projetos pelos estudantes, 
incentivando-os a uma postura pró-ativa no enfrentamento dos problemas 
relacionados à saúde e ao meio ambiente, sendo, portanto, de elevado interesse 
público. 
Pelos motivos expostos, nosso parecer é favorável. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, 18/11/09. 
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