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PARECER Nº 299/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 066/2011.  
O projeto de lei, de iniciativa dos nobres Vereadores Quito formiga (PR), Alfredo 
Cavalcante (PT), Floriano Pesaro (PSDB), Ítalo Cardoso (PT),e Marco Aurélio 
Cunha(PSD) , dispõe sobre diretrizes para a instituição do Programa de Coleta 
Seletiva Contínua de Resíduos Eletrônicos e Tecnológicos, e dá outras providências.  
De acordo com a propositura, a Administração Pública Municipal, as pessoas 
jurídicas de direito público e de direito privado estabelecidas na Cidade de São 
Paulo e os munícipes deverão realizar o adequado descarte dos resíduos eletrônicos 
e tecnológicos por eles produzidos.  
As pessoas jurídicas de direito privado que produzem e/ou importam, distribuem 
equipamentos que geram resíduos eletrônicos e tecnológicos na Cidade de São 
Paulo, deverão: organizar sistema de coleta e gerenciar de forma ambientalmente 
adequada a reutilização, reciclagem, tratamento e/ou disposição final dos resíduos 
eletrônicos e tecnológicos.  
São objetivos do programa: conscientização do consumidor de produtos eletrônicos 
e tecnológicos sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente, em virtude do 
inadequado descarte desses produtos; geração de benefícios sociais e econômicos; 
segurança e capacitação técnica de profissionais; regularidade, continuidade, 
acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e/ou disposição final 
dos resíduos eletrônicos e tecnológicos produzidos na cidade de São Paulo; 
participação social.  
Fica obrigatória a apresentação de plano de Gestão Integrada de resíduo eletrônico 
e tecnológico para as pessoas jurídicas de direito privado que os produzem a ser 
avaliado e aprovado pelo órgão ambiental competente respeitando-se prazos.  
Depreende-se da justificativa dos autores que o projeto visa instituir o Programa de 
Coleta Seletiva de Resíduos Eletrônicos e Tecnológicos no município de São Paulo, 
buscando regular as formas como ocorrerão esta dinâmica no município. Quais 
serão os instrumentos usados para a implementação e manutenção da logística 
reversa dos resíduos tecnológicos. Dispõe ainda que as pessoas jurídicas que 
produzem, importam ou distribuem equipamentos tecnológicos no município 
deverão apresentar Plano de Gestão Integrada de Resíduos, bem como organizar o 
sistema de coleta e de gerenciamento ambiental da disposição final dos mesmos.  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
posicionou-se pela legalidade e constitucionalidade da propositura.  
A Digníssima Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, após 
realização de duas Audiências Públicas, manifestou-se favoravelmente à aprovação 
do Projeto, nos moldes de seu Substitutivo em que ajusta a propositura 
compatibilizando-a com a Lei federal Nº12.305/10, inclusive quanto à definição de 
conceitos.  
Em face do exposto, e considerando que a iniciativa é de relevante interesse 
público, pois disciplina as transações e o comércio de produtos eletrônicos no 
município, adotando critérios que envolvem   a responsabilidade sócio-ambiental, a  
Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia é favorável à aprovação do projeto, nos termos do substitutivo da 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em  28/03/2012  
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