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PARECER Nº 1173/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 278/11.  
De autoria da nobre Vereadora Marta Costa, o presente projeto de lei altera a Lei 
nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o Evento “Limpa Brasil – Let’s Do it 
– São Paulo”, no Município de São Paulo, a ser realizado anualmente em 04 - 
quatro finais de semana do mês de outubro e dá outras providências.  
Segundo a autora, no mundo moderno, a produção de lixo aumentou a uma escala 
considerável, causando graves problemas ao meio ambiente e a saúde pública, 
fazendo-se necessários unir esforços dos diversos setores da sociedade a fim de 
reverter essa mentalidade de descarte inadequado de resíduos e do descaso com o 
meio ambiente.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade, através do Parecer nº 705/2012, na forma de substitutivo, para adequar 
o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa.  
O Limpa Brasil Let’s do it surgiu em 2008 na Estônia, com proposta para limpar o 
país.Se identifica como movimento de cidadania e cuidado com o meio ambiente, 
com intento de convidar os cidadãos para retirar o lixo que foi descartado nas ruas 
e incentivar a reflexão para a mudança do hábito de jogar lixo fora do lixo. Tendo 
como objetivo despertar a responsabilidade individual do cidadão em relação aos 
resíduos que produz, incentivando a manutenção e a limpeza das cidades.  
Considerando meritório o caráter da proposição, 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 
08/08/2012.  
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