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PARECER Nº A COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 236/04. 
Trata-se de projeto de lei nº 236/04 de autoria do Nobre Vereador José Américo, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de manter Tabela de Substâncias Químicas e 
Reagentes a disposição de servidores, e dá outras providências.  
Na justificativa que acompanha a proposta o autor esclarece que, devido ao grande 
número de acidentes com veículo de cargas que transportam produtos químicos 
variados, há a necessidade de manter uma Tabela de Substâncias Químicas e de seus 
reagentes junto às equipes da CET que atendem a este tipo de ocorrência para que 
elas prontamente possam socorrer possíveis vítimas e reduzir danos ambientais. 
A Comissão de Constituição e Justiça, no parecer nº 470/2005, manifestou-se pela 
legalidade da propositura, amparado nos artigos 13, I e 37, caput, e, especialmente 
219, I, da Lei Orgânica do Município. 
A propositura obriga a CET manter a disposição de seus servidores Tabela de 
Substâncias Químicas e de seus correspondentes reagentes, que deverá ser afixada 
em local de fácil visibilidade para os servidores e para os munícipes, e nos veículos 
utilizados em serviço. 
Estabelece que os servidores que prestam atendimento às ocorrências com cargas 
perigosas deverão receber instruções para o manuseio da informação. 
Estabelece, ainda, que na Tabela devera constar o telefone das demais autoridades 
envolvidas no assunto, a fim de minimizar o impacto ambiental. 
Esta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente é FAVORÁVEL à 
propositura, pois a Tabela de Substâncias Químicas e Reagentes poderá fazer parte do 
material oferecido pela CET aos funcionários que receberem o treinamento de 
“Atendimento as Ocorrências com Produtos Perigosos”. Estes funcionários em caso de 
acidentes com veículo que transporte produtos perigosos poderão, com maior precisão 
e rapidez, identificar o produto perigoso transportado e acionar os vários órgãos 
envolvidos, evitando maiores danos ao meio ambiente. 
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