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PARECER Nº 106/2015 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

610/13. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 610/13, que "dispõe sobre a comprovação da origem dos 

materiais metálicos recicláveis e cadastro dos fornecedores e dá outras providências". 

O objetivo do PL é "inibir o furto de fios de cobre e fios metálicos em geral (...) que 
ocorrem em nossa cidade". A intenção é evitar os prejuízos causados à "população em geral, 
pois geralmente as companhias telefônicas, elétricas e ainda a própria prefeitura são as 
vitimas" de roubos de cabos telefônicos, tampos de bueiro e fios de luz. Por esta razão, tanto 
os usuários ficam sem os serviços (e submetidos a riscos), como as empresas dispendem 
"grandes quantias para a reparação dos serviços". O autor da propositura, o nobre Vereador 
Eduardo Tuma, acredita que "o registro dos vendedores de material reciclado (...) far-se-á um 
instrumento de considerável eficácia para a inibição da depredação e furto dos bens 
supracitados". 

Para tal, a propositura obriga as empresas do Município que desenvolvem atividades 
comerciais como recicladoras a manter registros que comprovem a origem dos fios de cobre e 
fios metálicos em geral (arames, placas, tubos, tampos em aço, cobre, alumínio, ferro) que 
adquirirem. Ademais, estas empresas devem cadastrar os fornecedores com documento de 
identidade e endereço no ato da compra, sob pena de multa. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do Projeto, e aprovou um Substitutivo para adequar a proposta "à melhor técnica de 
elaboração legislativa". 

Foram realizadas as duas Audiências Públicas regulamentares nos dias 28/05/2014 e 
11/06/2014. 

Respondendo aos quesitos formulados pela Comissão, o Executivo informou que a 
melhor classificação de uso das atividades abrangidas pela propositura é nR2 - Grupo de 
Atividade: Comércio Especializado - "Ferro Velho, Sucata". Manifestou-se, entretanto, contrário 
ao seu prosseguimento, pois observou que a exigência de "identificação do vendedor ou 
fornecedor (...) e a informação de seu respectivo endereço" (Art. 2º, I do Substitutivo da 
CCJLP) "poderá criar dificuldades" para os catadores / moradores de rua que realizam a coleta 
do material reciclável. Quanto ao Cadastro por ela proposto, observou que, além do registro 
não garantir a veracidade da informação, será "inviável" a fiscalização da origem das 
mercadorias pelos Agentes Vistores, lotados nas Subprefeituras para fiscalizar a licença de 
funcionamento. 

Concordando com a inviabilidade de fiscalização das medidas propostas, a Comissão 
de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, a despeito de reconhecer a meritória 
intenção do autor, manifesta-se contrário ao Projeto de Lei nº 610/13. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 11/02/2015. 

Dalton Silvano - (PV) 

José Police Neto - (PSD) 

Nelo Rodolfo - (PMDB) 

Paulo Frange - (PTB) - Vice Presidente 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/02/2015, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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