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PARECER Nº 1259/2013 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 287/12. 
Objetiva o presente Projeto de Lei nº 287/12, de autoria do nobre vereador Abou Anni 
(PV), determinar a fixação de placa informativa nos estabelecimentos comerciais, 
fornecedores de bens móveis contendo orientações da metodologia de descarte.  
As informações que serão necessárias para conduta correta de destinação final dos 
materiais inservíveis devem constar na placa fixada próximo do caixa dos 
estabelecimentos comercias onde são adquiridos bens móveis, com os seguintes 
dizeres:  
“Escolha a destinação ecologicamente correta para o seu móvel usado, ligue para 
Prefeitura no telefone 156 e solicite a operação CATA-BAGULO”.  
A placa deverá ser fixada permanentemente, caso haja mudança no número do 
telefone da Prefeitura, os estabelecimentos terão prazo de 60 (sessenta) dias para 
alteração. E terão 60 (sessenta) dias para se adaptarem a exigência dessa Lei.  
A inobservância da lei acarretará multa equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por 
dia de descumprimento.  
O material recolhido pelo CATA-BAGULHO na política de sustentabilidade poderá ser 
doado pelo Poder Público a quem interessar.  
Justifica o Autor que, com a operação CATA-BAGULHO, visa à probabilidade de dar 
uma destinação ecologicamente correta ao material recolhido.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou o substitutivo 
visando corrigir erro de digitação da ementa projeto, bem como fez constar que, 
constou na hipótese de extinção da prestação de serviço público referido pela 
Prefeitura o particular estará desobrigado da fixação da placa nos termos do disposto.  
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente, pois adotada a medida proposta, propiciara 
destinação adequada de matérias inservíveis para algumas pessoas e poderão ser 
reutilizados por outras.  
Assim sendo, nosso parecer é favorável ao substitutivo apresentado ao presente 
projeto de Lei.  
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