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PARECER Nº 868/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 411/11.  
De autoria do nobre Vereador José Rolim, o presente projeto de lei dispõe sobre a 
proibição do uso de água potável para lavagem de áreas externas dos imóveis no 
Município e dá outras providências.  
Segundo o autor, a prática de lavagem de calçadas com água potável é 
disseminada em São Paulo, acarretando desperdício deste recurso cada vez mais 
escasso.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, aprovando substitutivo para adequar o projeto à melhor 
técnica de elaboração legislativa, bem como prever multa, em homenagem ao 
princípio de legalidade.  
A Região Metropolitana de São Paulo encontra-se na Bacia do Alto Tietê que tem 
uma disponibilidade hídrica de 200 m3/habitante/ano. É importante ressaltar que a 
Organização das Nações Unidas considera como crítica a disponibilidade hídrica, 
abaixo de 1.500 m3/habitantes/ano, ou seja, a capacidade hídrica da região está 
bem abaixo dos padrões aceitáveis. (Sabesp)  
Diante deste quadro, a Sabesp, já em 1996, adotou uma política de incentivo ao 
uso racional da água que envolve ações tecnológicas e mudanças culturais para a 
conscientização da população quanto ao desperdício de água. No entanto, ainda 
hoje é utilizada a água tratada para limpeza de calçadas, ao invés de água de 
reuso. Tal hábito é responsável por desperdiçar cerca de 280 litros de água por 
imóvel por “varrição”, o que seria suficiente para o abastecimento diário de uma 
residência de médio porte.  
Em recente entrevista a revista Istoé (edição nº 2209), Benedito Braga, Vice-
Presidente do Conselho Mundial da Água, afirmou que a RMSP sofrerá em dez anos 
racionamento de água, alegando para isso que atualmente para suprir as 
necessidades da região é necessário a importar o recurso da bacia do Piracicaba 
(metade do consumido na cidade). Recurso este reivindicado pelo comitê da bacia 
do Piracicaba.  
Se não bastasse a escassez de recursos hídricos na bacia do Alto Tietê, o consumo 
não está estabilizado e cresce a cada ano. Além do que, são necessários vultosos 
investimentos para o tratamento e distribuição da água.  
Face o exposto a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente a aprovação da propositura, nos termos do 
substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e legislação 
Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
13/06/2012.  
Carlos Neder – PT  
Dalton Silvano - PV  
Juscelino Gadelha – PSB- Relator  
Paulo Frange – PTB  
Tião Farias - Presidente - PSDB  
Toninho Paiva - PR  
 


