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PARECER Nº 1689/2018 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

114/17. 

Trata-se do Projeto de Lei nº 114/2017, que "Dispõe sobre a implantação de asfalto 
permeável e rede de captação das águas pluviais nas ruas de São Paulo". 

Segundo o Autor, o nobre Vereador Ricardo Teixeira, "as ruas com asfalto permeável e 
rede de captação das águas pluviais disponibilizarão para a comunidade melhor trânsito e 
evitarão alagamentos nos pontos críticos da cidade" 

Como principais características, a propositura estabelece que as "principais" vias que 
sofrem com alagamentos constantes sejam pavimentadas com asfalto permeável, além de 
determinar a utilização do mesmo em estacionamentos em shopping centers, supermercados, 
escolas, hospitais e condomínios. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, com aprovação de Substitutivo, "para que este externe apenas 
exigências a serem obedecidas quando de novas construções ou reformas implementadas pelo 
Poder Executivo, sob pena de tratar a proposta de ato concreto de administração", além de 
inserir a previsão de penalidade para os estabelecimentos particulares, a fim de assegurar a 
efetividade da lei. 

Foram realizadas as 2 (duas) Audiências Públicas regulamentares, sem ter ocorrido 
qualquer manifestação. 

Nesse entendimento, considerando a inegável relevância social e urbanística contida 
na presente iniciativa, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
posiciona-se favoravelmente à aprovação da proposição, nos termos do substitutivo aprovado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, referente ao Projeto de Lei 
nº 114/2017. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 31/10/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/11/2018, p. 116 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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