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PARECER Nº 944/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

381/18. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 381/18, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, que 

dispõe sobre a instalação de placas de conscientização para destinação correta de lixo nos 
muros das escolas Municipais. 

A iniciativa prevê a afixação, nas escolas municipais, de placas que contenham 
informações sobre a proibição de lançamento de resíduos sólidos a céu aberto e sobre a forma 
correta de sua destinação. 

Estabelece, ainda, que a afixação das placas e a definição de seu texto deverão ser 
realizadas pelos órgãos competentes, em parceria com a comunidade escolar. 

Segundo a justificativa, o projeto, através de uma medida de baixo custo para o 
município, busca conscientizar a população sobre a correta destinação do lixo, assim como 
evitar o descarte de resíduos nas calçadas, junto aos muros das escolas públicas na cidade de 
São Paulo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, na forma de um Substitutivo, apresentado apenas para adequar a 
proposta aos ditames da Lei Complementar Federal 95/98. 

A iniciativa em apreço pretende instituir medida no âmbito da educação ambiental. 
Nesse sentido, a Lei federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, prevendo, dentre suas diretrizes, a realização de programas e ações de 
educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de 
resíduos sólidos. 

Na esfera local, a Lei nº 12.493, de 10 de outubro de 1997, que dispõe sobre a 
instalação de lixeiras seletivas nas Escolas Públicas Municipais, prevê a afixação, nas escolas 
municipais, de placas informativas sobre a destinação correta de resíduos sólidos. 

O assunto também é tratado pela Lei Municipal nº 15.967, de 24 de janeiro de 2014, 
que dispõe sobre a Política Municipal de Educação Ambiental de São Paulo e dá outras 
providências. 

A Lei nº 15.967, de 2014, no artigo 2º, define como Educação Ambiental "os processos 
contínuos e permanentes de aprendizagem, participação e formação, individual e coletiva, 
utilizando metodologias participativas e interdisciplinares para a ação reflexiva e crítica, a 
construção de valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, visando 
ao exercício da cidadania na melhoria da qualidade de vida, no controle social sobre as 
políticas públicas, fortalecendo uma relação respeitosa e sustentável da sociedade humana 
com o ambiente que a integra e por ela é constituído, criando a partir disso uma ética para a 
preservação do meio ambiente e contribuindo para uma gestão municipal integrada". 

Estabelece, no artigo 13, que "a Educação Ambiental a ser desenvolvida em todas as 
fases, etapas, níveis e modalidades de ensino, respeitando-se a autonomia da dinâmica 
escolar e acadêmica, caracterizar-se-á como uma prática educativa contínua, permanente e 
interdisciplinar, integrada aos projetos educacionais desenvolvidos pelas instituições e 
unidades educacionais e prevista em seus projetos político-pedagógicos, inclusive nos cursos 
de graduação das instituições de Ensino Superior". 
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Prevê, no âmbito da Educação Ambiental não formal, ações e práticas educativas 
voltadas à sensibilização, conscientização, comunicação social, mobilização e formação 
coletiva, à organização e participação na proteção, recuperação e defesa do meio ambiente e 
melhoria da qualidade de vida. 

Sob o aspecto da paisagem urbana, a medida proposta é compatível com as 
disposições da Lei nº 14.223, de 2009 ("Cidade Limpa"). 

Quanto ao mérito, apesar da iniciativa restringir-se a uma única ação complementar ao 
sistema de educação ambiental, atuando no sentido de informar e conscientizar, não se 
verificam óbices ao seu prosseguimento. 

Nesse sentido, reconhecendo os aspectos relevantes contidos na propositura, em 
razão das contribuições que poderão dela advir à melhoria das condições ambientais no 
município, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente a sua aprovação, nos termos do Substitutivo aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 12/06/2019. 
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