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ACâmara Municipal aprovou no
último dia 3 de abril, em pri
meira discussão, o Projeto de

Lei (PL) 56/2013, que isenta de
multa os proprietários de imóveis
com calçadas irregulares que sanarem
os problemas em até 30 dias após a
fiscalização da Prefeitura.Pela legisla-
ção municipal, os proprietários são
responsáveis pela manutenção dos
passeio público em frente a seus imó-
veis. Atualmente, quando uma regu-
laridade é constatada, o responsável
não recebe nenhuma notificação an-
tes de ser punido pelo poder públi-
co. O valor da multa é de R$ 300 por
metro linear de calçada.O projeto,
aprovado por unanimidade pelos
vereadores, também autoriza a Pre-
feitura a executar obras negligencia-
das pelos proprietários, cobrando
depois dos responsáveis. O texto per-
mite ainda que o valor da multa seja
deduzido do que foi pago por esses
serviços. A matéria ainda precisa pas-

Projeto altera Lei das Calçadas
FOTO: RENATTODSOUSA/CMSP

sar por uma segunda votação em ple-
nário antes de seguir para a sanção
do Executivo, podendo ser alterado
pelos vereadores nesse meio tempo.

Debate acirrado
DiscussãoEmbora tenha sido

aprovado por unanimidade no ple-
nário, o projeto gerou um intenso
debate entre os vereadores, que pro-
puseram diversas medidas para aper-
feiçoar o texto enviado pelo
Executivo.Andrea Matarazzo (PSDB)
defendeu que a Prefeitura arque inte-

gralmente com os gastos
de manutenção dos pas-
seios públicos. “O poder
público, que faz a manu-
tenção das vias em que cir-
culam carros, ônibus e ca-
minhões, também pode
cuidar dos locais onde os
pedestres circulam”, afir-
mou o parlamentar, que
apresentou um projeto
com esse objetivo, o PL 79/2013.A
viabilidade da proposta de Matarazzo
foi questionada por Dalton Silvano
(PV). “Não sei se o poder público tem
recursos para fazer a manutenção das
calçadas”, questionou o vereador. O
Líder do PT, Alfredinho, lembrou que
o Plano Emergencial de Calçadas “não
concluiu nem 50% das calçadas que
deveria ter reformado”. Sancionado
em 2008, o Plano Emergencial deu au-
torização para que a Prefeitura revita-
lizasse 315 calçadas consideradas es-
tratégicas, localizadas nos centros mais

movimentados da cidade.
No entanto, apenas 20% das

obras previstas estavam concluídas
em 2010.Outros vereadores, como
Toninho Vespoli (PSOL), querem que
cidadãos sem recursos financeiros
sejam dispensados da manutenção
prevista em lei.  “O Ipea tem um es-
tudo que mostra que os pobres pa-
gam proporcionalmente mais impos-
tos que os ricos no Brasil. E a atual
lei das calçadas reforça isso”, argu-
mentou Vespoli. Fonte: Portal da
Câmara Municipal.

Fundado na dinâmica gestão do então prefeito Ola-
vo Setúbal, o Parque do Piqueri na rua Tuiuti, Tatuapé,
comemora dia 16 de abril, 35 anos.

Em área de 97.200 m2, o parque é um verdadeiro
pulmão verde da região, contando com lago, playgroun-
ds, canchas de bocha, equipamentos de ginástica, pista
de cooper de 1.200 m, biblioteca e, enfim, um lugar com-
pleto onde o silêncio faz ouvir o canto dos pássaros que
ali brincam descuidados com as caminhadas de visitantes
em meio a corridas de atletas.

Ponto de Poetas
Último domingo de cada mês, lá chegam poetas de

todos os cantos sob a coordenação da Casa Lampião de
Gás. Entre versos e prosas, o espaço abre vez, sempre, a
apresentação de corais e artistas de todos os gêneros. Ali
é o Cantinho da Cultura.

Parque Piqueri 35 anos

Waldemar Kremer é o novo
supervisor de cultura da

Subprefeitura Mooca. E veio fazer
visita à nossa redação em busca de
parceria, com brilhantes ideias para
projetar o Brás em exposição na
Sub Mooca. Sua visita, sobre ser
auspiciosa, vem de encontro à

proposta do Jornal do Brás em criar
o Roteiro Cultural do bairro com
vistas ao II Centenário do Brás em
2018. Para tanto, tanto o Jornal do
Brás, como a Subprefeitura Mooca
conclamam a população a participar
dessa missão em prol do bairro, com
peças, livros, fotos, informações e

tudo o mais que possa contribuir para
a projeção da cultura do Brás.

Marina do Brás
Quem também visitou nossa

redação foi a líder comunitária Marina
Ueno, briguenta pela melhoria dos
bairros do Brás e Parque D. Pedro II.

Ela veio agradecer ao capitão Aldrin
Santos Corpas, cmt da 3ª Cia do 13º
BPM/M, pela retirada dos “nóias” e
favelas na Operação Tolerância Zero
realizada na região Brás/Pari.
Agradeceu, ainda, ao subprefeito da
Sé, Marcos Barreto e ao subprefeito
da Mooca, engenheiro Francisco
Carlos Ricardo, pela atenção dada a
ela nos ofícios que endereçou a eles.
Marina quer, entre outras coisas,
melhor iluminação e revitalização do
Parque D. Pedro II, além de base fixa
da PM dentro do local.

Visitas à Redação CADES
faz reunião
no Cefopea
O encontro foi dia 25 de março

último no Cefopea – Centro de For-
mação Profissional e Educação Am-
biental (av. Ariston de Azevedo, 10
Belém). Entre os assuntos, foi discu-
tida a iniciativa do Parque do IAPI,
numa ação conjunta da Secretaria Mu-
nicipal do Verde e do Meio Ambien-
te, Subprefeitura Mooca – CADES
Mooca e comunidade local, a situa-
ção do Parque Esso e o Programa
Zelador de Praça.

Carta à Redação
Ao Caro Milton e seus companheiros do Jornal do

Brás, agradeço as generosas referências à minha inesquecível Maria
Zilda, na edição do último dia 27.03.

Receba o abraço cordial do Laudo Natel.
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