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PARECER Nº 1898/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 620/11  
Objetiva o presente Projeto de Lei nº 620/11 de autoria dos nobres vereadores 
Aurélio Nomura (PSDB), Francisco Chagas (PT), Ítalo Cardoso (PT), Marta Costa 
(PSD), Natalini (PV), Sandra Tadeu (PV), vedar no Município de São Paulo o 
exercício de atividades que envolvam a manutenção de rejeitos radioativos em 
depósito.  
Os depósitos de rejeitos radiativos onde funcionam recuperações por processos 
tecnológicos disponíveis, terão o prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação 
desta Lei, para encerrar suas atividades dentro dos limites do Município ou 
comprovar terem efetuado a destinação segura e ambientalmente adequada dos 
rejeitos radiativos.  
Decorrido o prazo estipulado para o encerramento das atividades e sem a devida 
destinação dos rejeitos radiativos, será cassada a licença de funcionamento 
anteriormente concedida, bem como interditado o local, sem prejuízo da imposição 
de multa mensal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicada até o efetivo 
atendimento das disposições prevista neste artigo.  
Justificam os Autores que a medida visa a proteger o meio ambiente e a saúde 
pública dos seus habitantes criando uma meta de busca pela minimização da 
poluição.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação elaborou substitutivo, onde 
ponderou sobre o Glossário de Segurança Nuclear, da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear – CNEN e as considerações jurídicas do projeto.  
Conforme o art. 41, inciso VIII, da Lei Orgânica, foram realizadas 2 (duas) 
audiências públicas pela CPUMMA.  
O grande mérito da proposta apresentada será impedir a proliferação da cadeia de 
recuperação facetada de alguns elementos dos rejeitos radioativos. Sendo que 
nesse aproveitamento de apenas alguns elementos e os restantes que permanecem 
ativos causando poluição ao meio ambiente.  
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pela qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente a aprovação do substitutivo ora apresentado 
pela Comissão de Justiça e Participação Legislativa, pois a propositura contribuirá 
para melhorar o meio ambiente não para o Município mas para o Estado como um 
todo. Em 05/12/12.  
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