
PUBLICADO DOC 14/06/2011, PÁG. 80 
 
 
 
PARECER Nº 455/2011 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 224/10 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Donato, “dispõe sobre a 
utilização de massa asfáltica composta por borracha proveniente de pneus inservíveis e 
dá outras providências”. Nesse sentido, o projeto estabelece que a utilização de massa 
asfáltica composta por borracha proveniente da reciclagem de pneus inservíveis 
passará a ser prioridade na pavimentação de superfícies do município de São Paulo e 
que esta Municipalidade adotará em todas as suas obras e serviços, salvo justificativa 
técnica, massa asfáltica que contemple, em sua composição, de 3 (três) a 5 (cinco) 
por cento de borracha proveniente da reciclagem de pneus inservíveis. Dispõe ainda, 
dentre outras medidas, que o licenciamento de novos empreendimentos privados, que 
tenham em seus projetos a previsão de pavimentação de superfícies, fica condicionado 
à utilização da massa asfáltica composta por borracha proveniente de pneus inservíveis 
na proporção de, no mínimo, 5% (cinco por cento) e que a Municipalidade de São 
Paulo adotará a previsão de preços da massa asfáltica composta por borracha oriunda 
de pneus inservíveis, em suas várias composições. Em sua justificativa, destaca o 
autor que a destinação final dos pneus inservíveis é um problema ambiental de 
grandes proporções a nível mundial, podendo causar inúmeros transtornos à saúde e 
ao meio ambiente. Cita também sobre novas pesquisas para reaproveitamento desses 
resíduos e sobre as vantagens da utilização do chamado asfalto ecológico ainda que 
este tenha preço superior ao asfalto comum. A Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa concluiu pela constitucionalidade e legalidade do projeto, na 
forma de substitutivo apresentado para excluir atribuição de função a órgão do 
Executivo, como previsto no art. 5º da redação original. A Comissão de Política Urbana 
Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se favoravelmente à aprovação do projeto, 
nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo 
pelo qual esta Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação, nos termos do 
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. Sala da Comissão de Administração Pública, em 08.06.2011  
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