
PUBLICADO DOC 13/12/2012, PÁG 87 
 
 
 
PARECER Nº 1936/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 185/11  
Objetiva o presente Projeto de Lei nº 185/11, de autoria do nobre vereador Eliseu 
Gabriel (PSB), proibir o descarte de óleos e gorduras residuais na rede de coleta de 
esgoto e águas pluviais, córregos, rios, lagoas, no solo e em depósitos de lixo, por 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços públicos e privados para fins 
culinários de qualquer espécie.  
Entende-se por óleos e gorduras residuais desta lei, as já utilizadas comestíveis, de 
origem animal ou vegetal.  
Os descartes indevidos se darão depois dos materiais utilizados e jogados em pias, 
ralos, guias, sarjetas, bueiros ou mesmo diretamente no solo.  
Para evitar os procedimentos acima repreendidos, caberá ao Poder Executivo 
regulamentar a cadeia logística inserida junto ao processo de coleta, transporte, 
armazenamento e a forma adequada de reciclagem e transformação desses 
resíduos, estabelecendo normas e procedimentos competentes, em conformidade 
com a legislação estadual e federal vigentes.  
Serão organizados pelo Poder Executivo a gestão da cadeia logística e processos de 
reciclagem, previstos no art. 2º desta Lei. Quando não atuando diretamente, O 
Poder Público licitará a contratação dos serviços especializados citados nessa lei 
junto a terceiros.  
Serão considerados terceiros, preferencialmente, em conformidade com as regras 
licitatórias vigentes, pessoas jurídicas estabelecidas como Organizações Sociais não 
Governamentais e sem fins lucrativos, OSCIPs, Cooperativas, micro, pequenas e 
médias empresas , desde as mesmas tenham a finalidade e estejam devidamente 
habilitadas em gestão dos resíduos tratados pela Lei.  
Justifica o Autor pela importância da inclusão do disposto no presente Projeto é 
fundamental que a para resolução das questões socioambientais, economia dos 
recursos públicos majorados, em grande parte pelo alto custo do tratamento de 
águas pluviais e de esgoto em decorrência do descarte irregular de óleo.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo a titulo de aperfeiçoamento do projeto proposto.  
Foram realizadas duas audiências públicas, nos todo art. 41, VII , da Lei Orgânica 
do Município.  
A Comissão de Política Urbana , Metropolitana e Meio Ambiente apresentou 
substitutivo incluindo a previsão os acordos setoriais ou termos de compromisso e a 
prerrogativa da Municipalidade de efetuar a cobrança do setor empresarial 
envolvido, pela contratação dos serviços especializados para viabilizar o processo 
de logística reversa.  
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente ao substitutivo apresentado pela Comissão 
de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, pois mesmo que o tema já 
esteja devidamente legislado a iniciativa é de grande importância para forjar a 
opinião geral das pessoas e empresários quanto à necessidade de proteger o 
manancial natural de água potável existente no Município.  
Assim sendo, somos favoráveis ao substitutivo apresentado pela Comissão de 
Política Urbana,Metropolitana e Meio Ambiente, em 12/12/2012  
Aurélio Nomura (PSDB)  
David Soares (PSD)  
Oliveira (PSD)  
Ricardo Teixeira (PV) – Relator  
Senival Moura (PT)  
Ushitaro Kamia (PSD)  



 


