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PARECER Nº 973/2008 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURIMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 357/2007  
Objetiva o presente projeto de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart (PMDB), 
acrescentar o artigo 122-A ao Livro III, Titulo II, Capítulo I da Lei nº 13.478, 
(Dispõe sobre a organização do Sistema de Limpeza Urbana do Município de São 
Paulo: cria a estrutura seu órgão regulador; autoriza o Poder Público a delegar a 
execução dos serviços públicos mediante concessão ou permissão: institui a Taxa 
de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD. Taxa de Resíduos Sólidos da Saúde –
TRSS e Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana – FISLURB cria Fundo 
Municipal de Limpeza Urbana – FMLU e dá outras providências.) de 30 de dezembro 
de 2002 que tratam dos resíduos sólidos descritos nos incisos I, II e III do artigo 
199 desta lei.  
A proposta permite o acondicionamento provisório de resíduo sólido e inerte nas 
caçambas metálicas, bem como regulamenta e disciplina a padronização e 
colocação nas vias públicas.  
Justifica o Autor que a matéria apresentada visa disciplinar o uso de caçambas 
estacionárias nas vias e logradouros públicos.  
Foram realizadas duas audiências públicas, sendo que o representante da 
Secretaria do Verde do Município esclareceu que o PL trata de questões 
operacionais para as quais já há legislação e normalização por parte de Limpurb.  
Analisando a matéria quanto ao mérito pertinente a nossa Comissão é considerada 
de interesse público, pois disciplinadas a colocação e a padronização das caçambas 
nas vias públicas e logradouros evitará acidentes e impedirá interferência negativa 
na fluidez do tráfego.  
Portanto, favorável é nosso parecer ao projeto apresentando.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 28/08/2008.  
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