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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, de 
26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de 
recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para o projeto abaixo 
relacionado, na forma do último substitutivo apresentado:  
 
  
PARECER Nº 1333/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 9/8/2013, 
PÁGINA 79, COLUNA 1.  
 
PARECER Nº 1917/2013 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 26/9/2013, PÁGINA 77, 
COLUNA 2.  
 
PARECER Nº 2511/2013 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 
DE 14/11/2013, PÁGINA 246, COLUNA 4.  
 
PARECER Nº 2848/2013 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/12/2013, PÁGINA 83, 
COLUNA 4.  
  
PARECER Nº 605/2014 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 137/2009  
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Marta Costa, visa 
promover campanha anual de não utilização de copos e xícaras plásticas no âmbito 
do funcionalismo municipal, realizada pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 
em parceria com a Secretaria de Saúde do Município. O objetivo da campanha será, 
em princípio, minimizar a utilização destes recipientes e, posteriormente, buscar a 
não utilização efetiva. As Secretarias incentivarão a substituição dos recipientes 
plásticos e o uso permanente de copos e xícaras confeccionados por materiais que 
não causem dano a saúde e ao meio ambiente.  
A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo, “a fim de adequar o presente projeto à melhor técnica de elaboração 
legislativa”.  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas 
de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.  
Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 21/5/2014.  
Milton Leite – DEM – Presidente  
Jair Tatto – PT – Autor do voto  
Aurélio Nomura – PSDB  
Laércio Benko – PHS  
Paulo Fiorilo – PT  
Ricardo Nunes – PMDB  
VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR JAIR TATTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
137/2009  
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Marta Costa, visa 
promover campanha anual de não utilização de copos e xícaras plásticas no âmbito 
do funcionalismo municipal, a ser realizada pela Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde do Município. O 
objetivo da campanha será, em princípio, minimizar a utilização destes recipientes 



e, posteriormente, buscar a não utilização efetiva. As Secretarias incentivarão a 
substituição dos recipientes plásticos e o uso permanente de copos e xícaras 
confeccionados por materiais que não causem dano a saúde e ao meio ambiente.  
A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo, “a fim de adequar o presente projeto à melhor técnica de elaboração 
legislativa”.  
Entretanto, a propositura não reúne condições para prosseguir, por alguns aspectos 
inerentes à sua aplicação que resultam em gastos não estimados, conforme 
apontado pelo Executivo, em resposta a quesitos desta Comissão. A substituição de 
copos e xícaras descartáveis depende das seguintes condições:  
- uso de utensílios individuais;  
- disponibilização de área exclusiva, não comum a sanitários, para higienização dos 
mesmos, abastecida com equipamentos, utensílios e material de limpeza e toalha 
de papel para secagem;  
- disponibilização de funcionário para a atividade de limpeza, abastecimento e 
retirada dos utensílios usados;  
- na eventualidade de uso comum dos utensílios, deve-se realizar a desinfecção dos 
mesmos.  
Assim, todas essas medidas acarretam custos significativos, não tendo sido 
indicados os recursos necessários para fazer frente a tais despesas, em respeito à 
lei de responsabilidade fiscal.  
Contrário, portanto, é o parecer.  
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 21/5/2014.  
Jair Tatto – PT – Relator – contrário  
 


