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PARECER Nº 1180/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 620/11  
Trata-se do Projeto de Lei nº 620/11, de autoria dos nobres Vereadores Gilberto 
Natalini, Francisco Chagas, Sandra Tadeu, Ítalo Cardoso, Aurélio Nomura e Marta 
Costa, que proíbe o desempenho, no Município de São Paulo, de atividades que 
envolvam a manutenção de rejeitos radioativos em depósito, e dá outras 
providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, por meio do Parecer 391/12, com a elaboração de 
Substitutivo.  
De acordo com a legislação em vigor, compete ao Governo Federal, mais 
especificamente à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, receber e 
depositar rejeitos radioativos, bem como expedir regulamentos e normas de 
segurança e proteção relativas ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos.  
A Lei Federal nº 10.308/01, por sua vez, “estabelece normas para o destino final 
dos rejeitos radioativos produzidos em território nacional, incluídos a seleção de 
locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a 
indenização, a responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos 
radioativos”, permitindo a instalação e a operação de três tipos de depósitos de 
rejeitos radioativos: os iniciais, os intermediários e os finais. Conforme o glossário 
constante da página da internet 
http/www.cnen.gov.br/segurança/normas/pdf/glossário.pdf, depósito inicial é 
aquele “destinado ao armazenamento de rejeitos radioativos, até o seu descarte ou 
a sua transferência”, enquanto que o depósito intermediário recebe e, 
eventualmente acondiciona, rejeitos radioativos, visando à sua futura remoção para 
depósito final, e este último, licenciado, destina-se a “receber e armazenar, em 
observância aos critérios estabelecidos pelas autoridades competentes, rejeitos 
radioativos, sem a intenção de removê-los”.  
É de conhecimento público o caso do depósito de rejeitos radioativos das Indústrias 
Nucleares do Brasil – INB, antiga Nuclemon, localizado na Avenida Miguel Yunes, 
região de Jurubatuba, Subprefeitura de Santo Amaro, que foi objeto de vistoria por 
membros da Comissão Extraordinária Permanente do Meio Ambiente da Câmara 
Municipal de São Paulo, em abril de 2011. O relatório de atividades de 2011, da 
referida comissão, informa que o local apresentava contaminação do solo e estava 
passando por um processo de remediação, mas que não havia previsão de prazo 
para a desativação do depósito com retirada de todo o material armazenado. 
Relata-se, também, a descoberta de um poço abaixo do piso interno do galpão com 
água contaminada por radioatividade, cujo plano de descontaminação ainda não 
havia sido aprovado pela CNEN. O grande problema, neste caso, é o fato da área 
estar localizada em meio a uma antiga região industrial em processo de 
transformação de uso, onde vêm sendo implantados diversos empreendimentos 
imobiliários residenciais de grande porte.  
Dessa forma, tendo em vista os riscos ao meio ambiente e à saúde pública que 
esse tipo de poluição acarreta, particularmente em áreas densamente povoadas, 
iniciativa, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente posiciona-
se favoravelmente à sua aprovação, nos termos do substitutivo elaborado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
08/08/2012.  
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