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PARECER Nº 1027/2009 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 800/07. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 800/07 de autoria do nobre Vereador Carlos Neder que 
visa instituir a Olimpíada Municipal de Saúde e Meio-Ambiente no Município de São 
Paulo e dá outras providências. 
A proposição, na justificativa do autor, objetiva incentivar a realização de projetos que 
contribuam para a melhoria das condições ambientais e de saúde, a exemplo do que já 
ocorre em nível nacional através Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz em parceria com a 
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – Abrasco, as quais 
promovem esta Olimpíada voltada aos alunos dos ensinos fundamental e médio. 
A competição proposta em três modalidades (arte e ciência, produção de texto e 
projeto de ciências), deverá, segundo o PL, ser realizada anualmente com alunos da 6ª 
a 9ª série da rede pública municipal. 
A Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa – CCJLP manifestou-se 
pela legalidade da propositura. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente - CPUMMA efetuou 
consulta ao Executivo, para que aquele Poder, através de seus órgãos competentes, se 
manifestasse sobre o Projeto como um todo, objetivando instruir uma possível versão 
substitutiva. O pedido de informação formulado pela CPUMMA indicou ao Executivo 
dois encaminhamentos distintos, quais foram: a opção pela participação do município 
como parceiro na versão nacional da Olimpíada, em que a inscrição do trabalho de 
alunos interessados seria voluntária, ou a opção por uma versão municipal da 
Olimpíada, inserida no âmbito do “Semana da Gestão Ambiental”, integrante do 
Calendário Oficial de Eventos (Lei nº 14.485/07, Art. 7º, inciso CXXIV). 
Entretanto, as Secretarias envolvidas (SME e SVMA) manifestaram-se de forma 
desfavorável ao PL 800/07, e, portanto, não optaram pelas versões sugeridas pela 
CPUMMA. Dentre as razões contrárias ao prosseguimento do projeto, o Executivo 
alegou que os objetivos pretendidos já estariam contemplados através dos programas 
e das ações desenvolvidas pelas pastas competentes. 
Contudo, na resposta do Executivo, em suas ações elencadas, não se observa nada 
similar ao evento ora pretendido, na medida em que se trata de uma competição, um 
concurso de idéias, de forma livre e estimulante, que visa trabalhar aspectos de 
criatividade e inventividade dos jovens.  
Diante disto, apesar de interferir no conjunto das atividades atualmente desenvolvidas 
pelas secretarias, entendemos que a Olimpíada Municipal de Saúde e Meio-Ambiente, 
virá integrar-se às ações em andamento, sem prejuízo ao ensino fundamental, muito 
pelo contrário.  
 Neste sentido, considerando que a medida proposta contribuirá positivamente ao 
ensino fundamental na rede pública do Município de São Paulo, somando-se às ações 
educativas em andamento, reforçando a compreensão das questões relacionadas à 
saúde e ao meio-ambiente, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente, manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei nº 800/07.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 30/09/2009. 
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