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PARECER Nº 2758/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 524/2011.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, dispõe 
sobre a inclusão na tabela de composição de custos, dos preços de equipamentos 
para praças e parques utilizados na área de lazer, elaborados a partir de material 
reciclado.  
Nesse sentido, estabelece a iniciativa que ficará instituída a inclusão na tabela de 
composição de custos da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, dos 
preços de equipamentos utilizados em praças e parques para a área de lazer que 
sejam constituídos de material reciclado.  
Dispõe que, para efeito de constituição de preços ficará a Secretaria Municipal de 
lnfraestrutura Urbana - SIURB, através de comissões próprias, responsável pela 
elaboração e inclusão em suas planilhas de custos unitários.  
Dispõe também que ficará a Secretaria do Verde e Meio Ambiente responsável por 
definir os tipos de equipamentos a serem utilizados nos parques e praças a fim de 
subsidiar tecnicamente as referidas comissões.  
Estabelece ainda, que as especificações e normas técnicas deverão ser 
comprovadas por Institutos de notório reconhecimento técnico na sociedade.  
Justifica o autor, dentre outros argumentos, que implementar discussão sobre 
alternativas sustentáveis de desenvolvimento para a cidade exige a busca continua 
de novos modelos ou projetos desenvolvidos a partir das experiências de todos os 
segmentos sociais. Sendo que a indústria, a universidade, a sociedade e o governo 
são elementos que devem compor para a produção de uma cidade sustentável.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da proposta, nos termos de substitutivo apresentado com o objetivo de 
adequar o projeto de lei à melhor técnica de elaboração legislativa.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
favoravelmente à proposição, nos termos do substitutivo aprovado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Em relação aos aspectos atinentes a esta Comissão, destaca-se a importância da 
presente iniciativa no sentido de melhor sintonizar a Administração Municipal aos 
princípios de sustentabilidade. Em vista do exposto, a Comissão de Administração 
Pública é FAVORÁVEL ao projeto, nos termos do SUBSTITUTIVO da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 11 de dezembro de 2013.  
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