
 
 
 

 
 

Departamento do Agronegócio 

 
 

AgroLegis 
 
 

Estadual 
 
 
 

Acompanhamento de 
Legislações 

 
 
 

17 de junho de 2011 
Edição 55 

 
 
 
 

Documento Interno 
 

 



 

 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
 

Presidente: Paulo Skaf  

 

 

 

 

Departamento do Agronegócio 

 

Diretor Titular: Benedito da Silva Ferreira 

 

Diretores: 

Divisão de Insumos: Mario Sergio Cutait 

Divisão de Produção Vegetal e Bovinos: Cesário Ramalho da Silva 

Divisão de Produtos de Origem Vegetal: Laodse Denis de Abreu Duarte 

Divisão de Produtos de Origem Animal: Francisco Turra 

Divisão de Cafés, Confeitos, Trigo e Panificação: Nathan Herszkowicz 

Divisão de Comércio Exterior: André Nassar 

 

Gerente: Antonio Carlos Costa 

 

Equipe Técnica: 

Anderson dos Santos 

Fernando dos Santos Macedo 

João Campagna 

Nathalia Margutti 

 

Apoio Institucional: Alexandrina Mori – Relações Institucionais e Governamentais 

 

Apoio: Maria de Lourdes Rillo 

 

 



Índice: 
 

Rótulos  

PROJETO DE LEI Nº 574, DE 2011_______________________________01 
Dispõe sobra a rotulagem e informação dos alimentos com altos teores de açúcar, sódio e gorduras trans e 
saturadas comercializados no Estado. 

 

Meio Ambiente  

PROJETO DE LEI Nº 549, DE 2011_______________________________04 
Dispõe sobre a recomposição da cobertura vegetal das matas ciliares no Estado de São Paulo. 

 

Embalagem  

PROJETO DE LEI Nº 777, DE 2009_______________________________07 
Obriga os fornecedores de bens a recolher, no domicílio de seus clientes localizados no Estado, as 
embalagens dos produtos que comercializarem.. 

PROJETO DE LEI Nº 688, DE 2010_______________________________10 
Torna obrigatória a informação nas embalagens de produtos comercializados no âmbito do Estado de São 
Paulo sobre o número de empresas existentes no Brasil que os reciclam e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 631, DE 2009_______________________________13 
Dispõe sobre a proibição e substituição das embalagens plásticas à base de polietileno, polipropileno e o 
PET à base de propileno, utilizadas para o acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e cosmético. 

 

Sucroenergético 

PROJETO DE LEI Nº 226, DE 2009_______________________________16 
Altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei n.º 11.241, de 19 de setembro de 2002 e dá outras 
providências. 

 

Carnes 

PROJETO DE LEI Nº 668, DE 2009_______________________________21 
Obriga todos os estabelecimentos que comercializam carne bovina, a fixação em local visível e de fácil 
acesso aos consumidores, de todas as notas fiscais ou cópia delas, a fim de comprovar a origem de compra 

das carnes. 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Estadual  

 

 1 

PROJETO DE LEI Nº 574, DE 2011 
Dep. Edmir Chedid - DEM 

 

Dispõe sobra a rotulagem e informação dos alimentos com 
altos teores de açúcar, sódio e gorduras trans e saturadas 
comercializados no Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º - Na comercialização de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de 
gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional, comercializados no Estado de São Paulo, é 
obrigatória a presença de informação adequada, ostensiva, correta, clara, precisa e em língua portuguesa 
para os consumidores sobre os perigos do consumo excessivo desses nutrientes. 

§1º - A informação de que trata o caput deste artigo deverá constar, preferencialmente, nas embalagens 
que protegem diretamente o produto a ser ingerido. 

§2º - Quando as dimensões das embalagens referidas no §1º deste artigo o recomendarem, poderá o 
fornecedor fazer constar a informação de que trata esta lei em qualquer outro envoltório em que estejam 
contidos, ou qualquer outro meio que atinja a mesma finalidade. 

§3º - A informação realizada na propaganda/publicidade comercial do produto, nos termos do caput deste 
artigo, dispensa o cumprimento do dispostos nos parágrafos anteriores. 

§4º - O disposto no artigo 1º se aplica às amostras grátis de alimentos com quantidades elevadas de 
açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional, bem como 
em cupons de desconto para a promoção desses alimentos. 

Artigo 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se: 

I – PROPAGANDA / PUBLICIDADE, o conjunto de técnicas e atividades de informação e persuasão com o 
objetivo de divulgar conhecimentos, tornar mais conhecido e/ou prestigiado determinado produto ou marca, 
visando a exercer influência sobre o público por meio de ações que objetivem promover e/ou induzir a 
prescrição, a aquisição, a utilização e o consumo de alimentos; 

II – ALIMENTO, toda substância que se ingere no estado natural, semi-elaborada ou elaborada, destinada 
ao consumo humano, incluídas as bebidas e qualquer outra substância utilizada em sua elaboração, 
preparo ou tratamento, excluídos os cosméticos, o tabaco e as substâncias utilizadas unicamente como 
medicamentos; 

III - ALIMENTO COM QUANTIDADE ELEVADA DE AÇÚCAR, aquele que possui em sua composição uma 
quantidade igual ou superior a 15 g de açúcar por 100 g ou 7,5 g por 100 ml na forma como está exposto à 
venda; 

IV - ALIMENTO COM QUANTIDADE ELEVADA DE GORDURA SATURADA, aquele que possui em sua 
composição uma quantidade igual ou superior a 5 g de gordura saturada por 100 g ou 2,5 g por 100 ml na 
forma como está à venda; 

V - ALIMENTO COM QUANTIDADE ELEVADA DE GORDURA TRANS, aquele que possui em sua 
composição uma quantidade igual ou superior a 0,6 g para 100 g ou 100 ml na forma como está exposto à 
venda; 

VI - ALIMENTO COM QUANTIDADE ELEVADA DE SÓDIO, aquele que possui em sua composição uma 
quantidade igual ou superior a 400 mg de sódio por 100 g ou 100 ml na forma como está exposto à venda; 

VII – EMBALAGEM, o recipiente, o pacote ou o envoltório destinado a garantir conservação ou facilitar o 
transporte e o manuseio de produtos; 

VIII – FORNECEDOR, toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 
os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços. 

Artigo 3º - O disposto nesta lei não se aplica: 
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I - aos aditivos alimentares e aos coadjuvantes de tecnologias;  

II - às frutas, verduras e legumes (hortaliças); 

III - aos sucos de frutas;  

IV - às nozes, castanhas e sementes;  

V – às carnes e pescados in natura, refrigerados e congelados;  

VI - aos leites e derivados; 

VII – às leguminosas;  

VIII - aos azeites, óleos vegetais e óleos de peixes; 

Parágrafo único - A exceção de que trata este artigo é válida desde que o teor de sódio, açúcar, gordura 
saturada e gordura trans sejam intrínsecos ao alimento. 

Artigo 4º - As embalagens dos produtos referidos no caput do artigo 1º não poderão conter indicações, 
designações, denominações, símbolos, figuras ou desenhos que possibilitem interpretação falsa, erro e 
confusão quanto à origem, à procedência, a natureza, a qualidade, a composição ou que atribuam 
características nutritivas superiores àquelas que realmente possuem. 

Artigo 5º - As informações exigidas por esta lei devem ser apresentadas em cores que contrastem com o 
fundo do anúncio, estar dispostas no sentido predominante da leitura da peça publicitária e permitir a sua 
imediata visualização, guardando entre si as devidas proporções de distância, indispensáveis à legibilidade 
e destaque. 

Artigo 6º - O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação em 
vigor, sujeita o infrator também às seguintes: 

I – multa de 200 (duzentas) UFESP’s por cada ocorrência, dobrando-se sucessivamente em caso de 
reincidência; 

II – apreensão do produto, na hipótese de não regularização dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da 
notificação, nos termos do artigo 5º desta lei; 

III - suspensão da inscrição estadual, pelo prazo de 1 (um) ano, após 2 (duas) reincidências; 

IV – cassação da inscrição estadual, no caso de 4 (quatro) ou mais reincidências, consecutivas ou não. 

§1º - Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se ocorrência: 

I - a reclamação do consumidor ou interessado perante o estabelecimento que comercializa o produto; 

II – a lavratura de auto de infração pelo agente competente; 

III – a comunicação da infração realizada diretamente ao PROCON, à autoridade policial ou à Promotoria do 
Consumidor do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

§2º - Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, a aplicação da penalidade dependerá da 
comunicação prevista no inciso III, mas a contagem do prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo 
terá início com a notificação do consumidor.  

Artigo 6º - Os valores arrecadados pela aplicação desta lei serão revertidos à Secretaria da Saúde.                         

Artigo 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias. 

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A ANVISA editou, em 15 de junho de 2010, a Resolução nº 24, disciplinando a oferta, a propaganda, a 
publicidade, a informação e outras práticas correlatas, cujo objetivo seja a divulgação e a promoção 
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comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de 
gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nu- tricional. 

O objetivo da ANVISA, claramente exposto no artigo 2º da referida Resolução, é  assegurar informações 
indisponíveis à preservação da saúde de todos aqueles expostos à oferta, propaganda, publicidade, 
informação e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial dos 
alimentos citados no art. 1º com vistas a coibir práticas excessivas que levem o público, em especial o 
público infantil a padrões de consumo incompatíveis com a saúde e que violem seu direito à alimentação 
adequada. 

Ocorre que referida Resolução foi suspensa por decisão da 16ª Vara Federal de Brasília, em que se reputou 
ter a ANVISA extrapolado os limites de sua competência, já que inexistia legislação federal a respeito. 

Não obstante, reputa-se importante a iniciativa da ANVISA com o objetivo de proteger a saúde do 
consumidor dos referidos produtos, devendo o Estado de São Paulo apoiar tal iniciativa, sem descuidar dos 
limites previstos na Constituição Federal, em especial a vedação aos Estados-membros de legislar sobre 
propaganda comercial (artigo 22).  

Estando, porém, inserida a proteção à saúde no campo da competência comum (artigo 23), e em 
observância ao que dispõe os artigos 55 usque 60 do Código de Defesa do Consumidor, que atribui aos 
Estados e aos Municípios competência para, de modo concorrente, legislar sobre a proteção ao 
consumidor, submetemos a presente iniciativa ao beneplácito dos nobres pares. 

Sala das Sessões, em 2/6/2011 

a) Edmir Chedid - DEM 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetal hesProposicao.do#inicio  

Ementa - Dispõe sobra a rotulagem e informação dos alimentos com altos teores de açúcar, sódio e 
gorduras trans e saturadas comercializados no Estado. 

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação - ALIMENTO, ANVISA-AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AÇÚCAR, 
GORDURA TRANS, INFORMAÇÃO, ROTULAGEM   

 

 

Tramitação: 
 

04/06/2011 - Publicado no Diário da Assembleia, página 16 em 04/06/2011  

07/06/2011 - Pauta de 1ª sessão.  

08/06/2011 - Pauta de 2ª sessão.  

09/06/2011 - Pauta de 3ª sessão.  

10/06/2011 - Pauta de 4ª sessão.  

13/06/2011 - Pauta de 5ª sessão.  

14/06/2011 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CS - Comissão de Saúde. 
CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento.  
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PROJETO DE LEI Nº 549, DE 2011 
Dep. Dilmo dos Santos - PV 

 

Dispõe sobre a recomposição da cobertura vegetal das matas 
ciliares no Estado de São Paulo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo  1° -  É obrigatória a recomposição floresta l, pelos proprietários, nas áreas situadas ao longo dos rios 
e demais cursos d’água, ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais e artificiais, bem como 
nas nascentes e nos chamados “olhos d’água”, obedecidas as normas contidas no Código Florestal 
Brasileiro. 

§ 1º Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, qualquer que seja a situação 
topográfica, a recomposição florestal, definida neste artigo deve ser executada num raio mínimo de 50m 
(cinqüenta metros) de largura. 

§ 2º A recomposição florestal ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais deverá 
obedecer ao disposto neste artigo. 

Artigo  2º-  A execução do processo de recomposição florestal deverá obedecer a projeto previamente 
elaborado pelos proprietários e aprovado pelo Poder Público. 

§ 1º O projeto mencionado no “caput” especificará a técnica a ser utilizada e o prazo para sua execução, 
que em nenhuma hipótese poderá ser superior 2 (dois) anos. 

§ 2º O Poder Público, através do competente órgão estadual do Meio Ambiente, apreciará o projeto de 
recomposição florestal no prazo máximo de 90 (noventa) dias, observando, na sua avaliação, a estrutura e 
função do ecossistema. 

§ 3º O Poder Público, através dos órgãos competentes, prestará orientação técnica para a execução do 
projeto de recomposição florestal, em especial para a construção de viveiros, escolha das espécies, 
técnicas de plantio e de conservação dos solos. 

Artigo 3º -  Os projetos de recomposição florestal de áreas já devastadas deverão ser apresentados ao 
competente órgão público estadual do Meio Ambiente no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da data da vigência desta lei. 

Artigo  4º -  As infrações ao disposto nesta Lei, sujeitarão o responsável à aplicação das seguintes 
penalidades: 

I - advertência, a fim de ser sanada a irregularidade; 

II – multa, a ser fixada entre 100 (cem) e 500 (quinhentas) vezes o valor da UFESP , ou qualquer outro título 
público que a substituir, mediante conversão de valores; 

III - no caso de reincidência, poderá ser fixada multa equivalente ao dobro do valor máximo mencionado no 
inciso anterior; 

IV - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público. 

Parágrafo único.  - Se, da infração cometida, resultar prejuízo ao serviço público de abastecimento de água, 
risco à saúde ou à vida, perecimento de bens naturais ou artificiais, ou prejuízos de qualquer natureza a 
terceiros, a multa a ser aplicada não será, em nenhuma hipótese, inferior à metade do valor máximo 
previsto. 

Artigo 5º - Posterior regulamentação definirá diretrizes a serem seguidas para o cumprimento destas 
normas. 

Artigo  6º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificativa: 
O termo reflorestamento tem sido utilizado para todo o tipo de implantação de florestas, porém não é correto 
falar em reflorestamento em uma área que nunca foi coberta por floresta. Por isso, o termo aplica-se apenas 
à implantação de florestas em áreas naturalmente florestais que, por ação antrópica ou natural, perderam 
suas características originais.  

Chama-se "florestamento" à implantação de florestas em áreas que não eram florestadas naturalmente. Os 
objetivos podem ser comerciais produção  de produtos madeireiros e não  madeireiros ou ambientais 
(recuperação de áreas degradadas, melhoria da qualidade da terra etc. 

O reflorestamento é um ato de consciência ambiental que deve ser realizado com muita cautela, pois os 
resultados das intervenções, muitas vezes, podem ser contraproducentes. 

Já por isso é que o Poder Público, através dos órgãos competentes, prestará orientação técnica para a 
execução do projeto de recomposição florestal, em especial para a construção de viveiros, escolha das 
espécies, técnicas de plantio e de conservação dos solos, conforme prevê o § 3° do Artigo 2° da 
propositura. 

Reflorestar, portanto,  significa “replantar” em um lugar onde houve devastação, uma mata diferente da 
mata nativa da região. Tem seu lado positivo, pois o solo nunca fica sem nutrientes. E tem seu lado 
negativo, visto que aquela região fica sem sua mata nativa. Mas o melhor é a Regeneração, que é plantar 
em um lugar onde a mata foi desmatada, a mesma mata que foi devastada. 

É muito comum o questionamento sobre quais as espécies nativas que devem ser plantadas em uma área 
degradada, com intenção de se fazer um reflorestamento ou regeneração de mata nativa, e também qual a 
melhor forma de fazê-lo. 

Por isso, é importante observar as matas remanescentes da região, identificando as espécies que se 
adaptam bem ali e dar preferência a elas. É muito comum que uma espécie exuberante em uma região não 
consiga boa adaptação a outra, as vezes a poucos quilômetros do local. Desta forma é muito importante 
plantar as espécies predominantes da mata original, de preferência originárias de sementes colhidas nas 
proximidades, que certamente apresentarão desenvolvimento mais rápido e garantido, e depois mesclá-las 
com outras espécies nativas de interesse. 

E muito mais poder-se-ia falar sobre reflorestamento, porem, para este momento, aguardo o descortino de 
meus nobres pares na aprovação desse projeto, que reputo de muita relevância na preservação do meio 
ambiente. 

Sala das Sessões, em 31/5/2011 

a) Dilmo dos Santos - PV 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetal hesProposicao.do#inicio  

Ementa  - Dispõe sobre a recomposição da cobertura vegetal das matas ciliares no Estado.   

Regime  - Tramitação Ordinária   

Indexação  - COBERTURA VEGETAL, MATA CILIAR, RECOMPOSIÇÃO, SÃO PAULO (ESTADO) 

 

 

Tramitação: 
 

02/06/2011 - Publicado no Diário da Assembleia, página 22 em 02/06/2011  
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03/06/2011 - Pauta de 1ª sessão.  

06/06/2011 - Pauta de 2ª sessão.  

07/06/2011 - Pauta de 3ª sessão.  

08/06/2011 - Pauta de 4ª sessão.  

09/06/2011 - Pauta de 5ª sessão.  

10/06/2011 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CMADS - Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.  

13/06/2011 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  
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PROJETO DE LEI Nº 777, DE 2009 
Fernando Capez – PSDB 

 

Obriga os fornecedores de bens a recolher, no domicílio de 
seus clientes localizados no Estado, as embalagens dos 
produtos que comercializarem.. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º - Os fornecedores de bens deverão recolher, no domicílio de seus clientes localizados no Estado, 
as embalagens dos produtos que comercializarem. 

§ 1º – O recolhimento deverá ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do 
cliente. 

§ 2º - O serviço será informado, em destaque, necessariamente com a nota fiscal e no interior do 
estabelecimento, e através de outros meios de comunicação, a critério do fornecedor, sendo disponibilizada 
uma central de atendimento para agendamento da coleta. 

Artigo 2º - As embalagens recolhidas serão entregues às cooperativas de reciclagem que façam coleta 
seletiva de lixo. 

Artigo 3º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará multa de 10 (dez) a 100 (cem) UFESP, dobrada 
em caso de reincidência, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 
condição econômica do fornecedor. 

§ 1º - Na hipótese de reiterado descumprimento, que será caracterizado por mais de 05 (cinco) infrações no 
período de um ano, o infrator estará sujeito à cassação da inscrição estadual, sem prejuízo da multa 
prevista no caput deste artigo. 

§ 2º - As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas mediante procedimento administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, pelo órgão designado pelo Poder Executivo. 

Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão a conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A questão ambiental mereceu do legislador constituinte grande atenção. Além de conter capítulo próprio na 
Carta Magna, há vários outros dispositivos que tratam da matéria. 

No que é pertinente, vale destacar o comando contido no artigo 170 da Constituição Federal: “A ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)VI - defesa 
do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação(...)” . Assim, a imposição preconizada no projeto 
confirma a proteção integral determinada pela Lei Maior sem ofender o princípio da livre iniciativa. 

Além disso, cabe aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre consumo e proteção ao meio ambiente 
(Art. 24, V e VI, CF). 

Desta forma, quanto ao aspecto constitucional, inegável a competência do Estado para legislar sobre o 
assunto. 

Por outro lado, o crescimento constante do consumo de bens duráveis fez surgir um problema: o que fazer 
com as embalagens de plástico ou papelão utilizadas para acomodar esses produtos? O acúmulo desses 
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resíduos certamente causa degradação ambiental, portanto, deve ser uma preocupação de todos. Neste 
sentido, algumas empresas já estão adotando o procedimento denominado “Logística Reversa” que 
consiste, entre outras coisas, no recolhimento de resíduos sólidos produzidos pela indústria, como forma de 
minimizar os efeitos do impacto ambiental causado. Entretanto, ainda é modesta a participação da indústria 
e do comércio no recolhimento dessas embalagens, razão pela qual faz-se necessária a sua normatização 
para torná-lo compulsório. 

Assim, o projeto tem o escopo de criar mais um instrumento de proteção ao meio ambiente, o que atende os 
ditames constitucionais em relação à matéria.  

Sala das Sessões, em 3-9-2009 

a)  Fernando Capez - PSDB 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/ListaP rojetos?vgnextoid=b45fa965ad37d110VgnVCM1000
00600014acRCRD&tipo=1  

Ementa - Obriga os fornecedores de bens a recolher, no domicílio de seus clientes localizados no Estado, 
as embalagens dos produtos que comercializarem. 

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação - Documento não Indexado. 

Autor(es) - Fernando Capez 

Situação Atual - Último andamento 09/09/2009 Publicado no Diário da Assembléia, página 38 em 
09/09/2009 Clique sobre o último andamento para ver todos andamentos desta proposição. 

 

 

Tramitação: 
 

09/09/2009 - Publicado no Diário da Assembleia, página 38 em 09/09/2009 

10/09/2009 - Pauta de 1ª sessão. 

11/09/2009 - Pauta de 2ª sessão. 

14/09/2009 - Pauta de 3ª sessão. 

15/09/2009 - Pauta de 4ª sessão. 

16/09/2009 - Pauta de 5ª sessão. 

17/09/2009 - Publicada Emenda nº 1, do Deputado Said Mourad. (DA p. 32) 

17/09/2009 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente. CFO - Comissão de Finanças e Orçamento. 

16/11/2009 - Recebido do relator, Deputado Antonio Salim Curiati, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
com parecer favorável ao projeto e contrário à emenda n°1. 

25/11/2009 - Aprovado o parecer do Deputado Antonio Salim Curiati, favorável ao projeto e contrário à 
emenda n°1. 

07/04/2011 - Distribuído: CMADS - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. CFOP - 
Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Nos termos do Art.31, § 11 e 2º, da Resolução 
869/2011.. 
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08/04/2011 - Entrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

15/06/2011 - Distribuído a Deputada Ana do Carmo  
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PROJETO DE LEI Nº 688, DE 2010 
Dep. Edmir Chedid - DEM 

 

Torna obrigatória a informação nas embalagens de produtos 
comercializados no âmbito do Estado de São Paulo sobre o 
número de empresas existentes no Brasil que os reciclam e dá 
outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º - As embalagens de produtos comercializados no âmbito do Estado de São Paulo deverão informar 
o número de empresas existentes no Brasil que os reciclam. 

§1º – As embalagens de que trata este artigo deverão conter a expressão “Este produto é reciclado por 
(número de empresas) empresas brasileiras”. 

§2º - No caso de embalagens compostas por materiais diversos, a informação deverá especificar quantas 
empresas brasileiras reciclam cada material. 

§3º - Caso o produto não seja reciclável ou reciclado, a embalagem deverá conter, respectivamente, as 
seguintes expressões: “Este produto não é reciclável”, ou “Este produto não é reciclado no Brasil”. 

Artigo 2º - Os fabricantes dos produtos de que trata esta lei deverão manter em suas páginas na internet a 
relação das empresas de que trata o artigo 1º, atualizada, no mínimo, semestralmente. 

Parágrafo único - No caso de produtos importados, cujos fabricantes não disponibilize em português a 
relação de que trata o “caput”  deste artigo, a responsabilidade por sua informação é da empresa que põe o 
produto à venda para o consumidor final. 

Artigo 3º - O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação em 
vigor, sujeita o infrator também às seguintes: 

I – multa de 200 (duzentas) UFESP’s por cada ocorrência, dobrando-se em caso de reincidência; 

II - cassação da inscrição estadual, no caso de 2 (duas) ou mais reincidências consecutivas. 

Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, considera-se infrator o estabelecimento que armazena o 
produto em desacordo com o disposto no artigo 1º, para fins de comercialização, ainda que o destinatário 
não seja o consumidor final. 

Artigo 4º- Para os efeitos desta lei, considera-se ocorrência: 

I - a reclamação do consumidor, ou interessado, perante o estabelecimento que comercializa o produto; 

II – a lavratura de auto de infração pelo agente competente; 

III – a comunicação da infração realizada diretamente ao PROCON, à autoridade policial ou à Promotoria do 
Consumidor do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias. 

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial. 

 

 

Justificativa: 
 

O destino do lixo é, notoriamente, uma das grandes preocupações ambientais atuais. Uma das formas de se 
amenizar essa problemática num cenário mundial que caminha cada vez mais para o excesso de consumo 
é a reciclagem. Esta, porém, ainda avança a passos curtos. De um lado, há muitas iniciativas por parte da 
sociedade civil organizada, com a criação de cooperativas de coleta de materiais recicláveis e até mesmo 
com o reaproveitamento de materiais em atividades como artesanato e construção civil. A participação do 
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Estado, no entanto, ainda é muito tímida. Faltam políticas públicas e incentivos para o setor. Um dos 
gargalos para o desenvolvimento da coleta seletiva reside justamente na falta de empresas de reciclagem e 
não na falta de coleta. Como a demanda por materiais recicláveis é pequena, não há espaço para o 
crescimento da coleta. Uma das formas para estimular essa atividade é a participação do consumidor, que 
pode optar por comprar produtos de empresas responsáveis com o meio ambiente. Havendo essa exigência 
por parte do consumidor, certamente haverá maior iniciativa privada na criação de formas de reciclagem ou 
reutilização das embalagens utilizadas para a comercialização de seus produtos. Para que isso ocorra, a 
informação ao consumidor é imprescindível.  

Isso posto, submetemos o presente projeto de lei ao beneplácito dos nobres pares. 

Sala das Sessões, em 9-9-2010 

Edmir Chedid - DEM 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/ListaP rojetos?vgnextoid=b45fa965ad37d110VgnVCM1000
00600014acRCRD&tipo=1  

Ementa  - Torna obrigatória a informação nas embalagens de produtos comercializados no âmbito do 
Estado sobre o número de empresas existentes no Brasil que os reciclam. 

Regime  - Tramitação Ordinária 

Indexação  - EMBALAGEM, EMPRESA DE RECICLAGEM, INFORMAÇÃO, OBRIGATORIEDADE, 
PRODUTO, RECICLAGEM, SÃO PAULO (ESTADO) 

Autor(es)  - Edmir Chedid 

 

 

Tramitação: 
 

11/09/2010 - Publicado no Diário da Assembleia, página 6 em 11/09/2010 

14/09/2010 - Pauta de 1ª sessão. 

15/09/2010 - Pauta de 2ª sessão. 

16/09/2010 - Pauta de 3ª sessão. 

20/09/2010 - Pauta de 4ª sessão. 

21/09/2010 - Pauta de 5ª sessão. 

22/09/2010 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente. CFO - Comissão de Finanças e Orçamento.  

23/09/2010 - Entrada na Comissão de Constituição e Justiça  

22/11/2010 - Distribuído ao Deputado Baleia Rossi  

22/11/2010 - Distribuído ao Deputado Baleia Rossi  

30/11/2010 - Devolvido sem parecer  

02/12/2010 - Distribuído a Deputada Maria Lúcia Amary  

09/12/2010 - Recebido da relatora, Deputada Maria Lúcia Amary, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
com parecer favorável. 
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16/02/2011 - Aprovado o parecer da Deputada Maria Lúcia Amary, favorável. 

07/04/2011 - Distribuído: CMADS - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. CFOP - 
Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Nos termos do Art.31, § 11 e 2º, da Resolução 
869/2011 

08/04/2011 - Entrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

15/06/2011 - Distribuído ao Deputado Geraldo Vinholi  
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PROJETO DE LEI Nº 631, DE 2009 
Dep. Hélio Nishimoto - PSDB 

 

Dispõe sobre a proibição e substituição das embalagens 
plásticas à base de polietileno, polipropileno e o PET à 
base de propileno, utilizadas para o acondicionamento de 
gêneros alimentícios, bebidas e cosmético. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1° - Fica proibido, em todo o território do Estado, o uso de embalagem plástica à base de polietileno, 
polipropileno e o PET à base de propileno, para acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e 
cosméticos. 

Parágrafo único - A substituição das embalagens plásticas referidas no artigo 1º desta lei, dar-se-á por 
embalagens de plástico biodegradável. 

Artigo 2° - Os estabelecimentos industriais terão u m prazo de 4 anos para adequarem-se às disposições 
desta Lei. 

Artigo 3° - Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua fiel execução. 

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Este Projeto de Lei tem como objetivo proibir o uso de embalagens plásticas para condicionamento de 
cosméticos, gêneros alimentícios e bebidas. 

Um dos motivos que nos leva a apresentação desta iniciativa é, sem dúvida, a certeza de que o produto a 
ser proibido tem um substituto a altura: trata-se do plástico biodegradável, obtido a partir do bagaço da cana 
de açúcar. O produto vem sendo cobiçado há anos por empresas gigantes de todos os ramos, porque 
incorpora o alto valor agregado da ecologia.  

O PHB não é exatamente uma novidade científica. As bactérias que biossintetizam o polímero foram 
descobertas em 1930. De lá para cá, muitas empresas lançaram-se ao aperfeiçoamento da tecnologia, 
utilizando como matéria prima vegetais como beterraba e batata, sendo, posteriormente, substituídos na 
produção do plástico biodegradável, pelo bagaço da cana de açúcar, face ao seu menor custo.  

O plástico extraído da cana é o PHB (poli-betahidroxibutirato). Sua resina reproduz as características 
físicas, químicas e mecânicas de quase todos os polímeros sintéticos derivados do petróleo (genericamente 
chamados de plástico), como o polietileno, o polipropileno e o PET, popularizado nas garrafas de 
refrigerantes. 

A tecnologia de produção do bioplástico baseia-se na conversão microbiológica de bactérias do gênero 
alcalígenes, que consomem a sacarose proveniente da cana-de-açúcar, transformam parte dela em 
grânulos intracelulares que são poliésteres (com propriedades semelhantes aos poliésteres advindos do 
petróleo) e, após passarem pelo processo de extração, separação e purificação, dão origem ao bioplástico. 
Através desse processo, são gerados dois tipos de plástico biodegradável: o PHB-polihidroxibutirato 
(destinado, principalmente, à produção de moldes injetados, ou seja, artefatos pequenos, como utensílios 
domésticos, escolares, de uso pessoal, frascos e embalagens para as indústrias cosméticas e alimentícias) 
e um corpolímero de PHB/HV - polihidroxibutirato/hidroxivalerato (destinado a processos de extrusão por 
sopro, utilizados na produção de embalagens grandes, como as de PET). 

O novo plástico biodegradável (bioplástico), feito a partir do bagaço da cana-de-açúcar, uma matéria prima 
renovável, decompõe-se em cerca de 100 dias (em contato com um ambiente microbiologicamente ativo), o 
que é uma vantagem em relação aos plásticos convencionais.  Em contrapartida, o plástico petroquímico é 
uma das matérias-primas mais utilizadas no nosso dia a dia, tornando-se indispensável na vida das 
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pessoas, presente em todos os momentos e utilizado das mais diversas formas. Suas características físicas 
e econômicas ajudaram a popularizar sua aplicação, inclusive substituindo, em alguns casos, materiais 
como o vidro ou a madeira. Em 2002, o consumo per capita de plástico pelos brasileiros foi de 21,7 Kg, ou 
seja, cerca de 3 milhões e 700 mil toneladas. 

A praticidade deste produto, porém, é proporcional ao problema ambiental que o seu uso acarreta, já que o 
plástico petroquímico demora entre 100 e 400 anos para se decompor. 

O plástico petroquímico, além de não se decompor, quando jogado em lixões e aterros, cria uma camada 
impermeável que prejudica a decomposição dos materiais biologicamente degradáveis, impedindo a 
circulação de líquidos e gases. 

Como se não bastassem os malefícios causados pelo plástico petroquímico ao meio ambiente, importante 
destacar que a Autoridade Européia de Segurança Alimentar sugeriu que fossem modificadas as 
embalagens de produtos alimentícios infantis, com receio de que estas pudessem conter agentes 
cancerígenos. 

Empresas multinacionais já estão demonstrando interesse na substituição do plástico petroquímico. A Coca-
Cola, dona do refrigerante mais vendido no mundo, quer empregar o 

plástico ecológico nas tampas das garrafas. O vasilhame em plástico PET, é reciclável, mas a tampa 
contem diferentes materiais, o que dificulta o reaproveitamento. Além da redução do custo, o componente 
biodegradável no refrigerante mais vendido do planeta será um extraordinário apelo de marketing. 

Outro ramo que emprega grande quantidade do plástico químico é o de higiene pessoal e medicamentos.  

Por isso, empresas como a gigante mundial Johnson & Johnson e a Natura, brasileira de cosméticos, vem 
cobiçando o PHB desde o início das pesquisas. 

Com propriedades mecânicas semelhantes ao do polipropileno, o PHB se biodegrada na natureza, na pior 
das hipóteses, em um ano, se depositado em locais adequados, como os chamados ambientes 
microbiologicamente ativos (solos, rios não degradados, cursos d’água saudáveis, aterros sanitários, lodos 
ativados, biodigestores e usinas de compostagem). 

Além de ser totalmente biodegradável - na sua decomposição libera apenas água e gás carbônico, pois, 
como já afirmado, o PHB utiliza como matéria-prima o açúcar da cana (recurso renovável), ao contrário dos 
plásticos petroquímicos, que utilizam uma fonte não renovável de matéria-prima e podem demorar entre 100 
e 400 anos para desaparecer completamente. 

O PHB, chamado comercialmente de Bio Cycle, pode ser utilizado, entre outros, em embalagens para 
alimentos, produtos de higiene e limpeza e farmacêuticos; sacos e vasilhames para fertilizantes e 
defensivos; produtos injetados, como brinquedos ou material escolar; na fabricação de garrafas para 
bebidas Espero, com esta breve explanação, conscientizar os nobres colegas da preeminente necessidade 
e iminente urgência de salvaguardar o meio ambiente, a saúde de nossos filhos, a nossa família e o nosso 
futuro. 

Sala das Sessões, em 12-8-2009. 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/BuscaS PL/?vgnextoid=edf5230a03a67110VgnVCM1000005
90014acRCRD 

Ementa : Proíbe o uso de embalagem plástica à base de polietileno, polipropileno e o PET à base de 
propileno, para acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e cosméticos.. 

Regime : Documento não Indexado. 

Indexação : Documento não Indexado. 

Autor(es) : Hélio Nishimoto 
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Tramitação: 
 

14/08/2009 - Publicado no Diário da Assembleia, página 11 em 14/08/2009 

17/08/2009 - Pauta de 1ª sessão. 

18/08/2009 - Pauta de 2ª sessão. 

19/08/2009 - Publicado o Substitutivo de nº 1, do Deputado Sai Mourad. (DA p. 37) 

19/08/2009  -Pauta de 3ª sessão. 

20/08/2009 - Pauta de 4ª sessão. 

21/08/2009 - Pauta de 5ª sessão. 

26/08/2009 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente. 

21/10/2009 - Publicado ofício nº 67/09, da ABIC com manifestação referente a este Pl. (DA p. 26) 

18/03/2010 - Recebido do relator, Deputado Afonso Lobato, pela Comissão de Constituição e Justiça, com 
parecer favorável ao projeto e contrário ao substitutivo nº 1. 

27/10/2010 - Aprovado o parecer do Deputado Afonso Lobato, favorável ao projeto e contrário ao 
substitutivo nº 1. 

07/04/2011 - Distribuído: CMADS - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nos 
termos do Art.31, § 11, da Resolução 869/2011.. 

08/04/2011 - Entrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

15/06/2011 - Distribuído a Deputada Ana do Carmo  
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PROJETO DE LEI Nº 226, DE 2009 
Dep. Vanessa Damo – PV 

 

Altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei n.º 11.241, de 19 
de setembro de 2002 e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1o. – O Artigo 2o. da Lei 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 2º - Os plantadores de cana-de-açúcar que utilizem como método de pré-colheita a queima da palha, 
são obrigados a tomar as providências necessárias para reduzir a prática, observadas as seguintes tabelas: 

ANO 
ÁREA MECANIZÁVEL ONDE NÃO SE PODE 
EFETUAR A QUEIMA  

PERCENTAGEM DE ELIMINAÇÃO 

2010 75% da área cortada 75% da queima eliminada 

2011 85% da área cortada 85% da queima eliminada 

2012 100% da área cortada 100% da queima eliminada 

 

ANO 

ÁREA NÃO MECANIZÁVEL, COM 
PERCENTAGEM DE ELIMINAÇÃO, 
DECLIVIDADE SUPERIOR A 12% E/OU DA 
QUEIMA MENOR DE 150 ha (cento e cinqüenta 
hectares) E ONDE NÃO SE PODE EFETUAR A 
QUEIMA 

PERCENTAGEM DE ELIMINAÇÃO 

2011 55% da área cortada 55% da queima eliminada 

2013 75% da área cortada 75% da queima eliminada 

2014 100% da área cortada 100% da queima eliminada 

 

§ 1º - Para os efeitos desta lei consideram-se: 

1 - áreas mecanizáveis: as plantações em terrenos acima de 150 ha (cento e cinqüenta hectares), com 
declividade igual ou inferior a 12% (doze por cento), em solos com estruturas que permitam a adoção de 
técnicas usuais de mecanização da atividade de corte de cana; 

2 - áreas não mecanizáveis: as plantações em terrenos com declividade superior a 12% (doze por cento), 
em demais áreas com estrutura de solo que inviabilizem a adoção de técnicas usuais de mecanização da 
atividade de corte de cana.  

§ 2º - Aplica-se o disposto neste artigo às áreas de cada imóvel rural, independentemente de estar 
vinculado a unidade agroindustrial. 

§ 3º - As áreas cultivadas em que se deixar de empregar o fogo poderão ser substituídas por outras áreas 
cultivadas pelo mesmo fornecedor ou pela mesma unidade agroindustrial, desde que respeitado o 
percentual estabelecido no "caput" deste artigo. (NR) 

Artigo 2o. – O artigo 5o da Lei 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 5º - O responsável pela queima deverá: 

I - realizar a queima obrigatoriamente no período noturno, compreendido entre o pôr e o nascer do sol, 
evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e respeitando-se as condições dos ventos 
predominantes no momento da operação de forma a facilitar a dispersão da fumaça e minimizar eventuais 
incômodos à população; (NR) 

Artigo 3o. – O artigo 6o da Lei 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Estadual  

 

 17

Artigo 6º - O requerimento Licença Ambiental Prévia, para cada imóvel, independentemente de estar 
vinculado à agroindústria, deve ser instruído nos termos do regulamento. 

§ 1º - Sendo contíguos os imóveis, o requerimento de Licença Ambiental Prévia pode ser instruído com uma 
única planta, observadas as exigências fixadas, sendo que cada imóvel deverá ser referido à respectiva 
matrícula ou ao documento imobiliário a que corresponder.  

§ 2º - Considera-se a Licença Ambiental o documento subscrito pelo interessado no emprego do fogo para 
despalhamento da cana-de-açúcar, mediante o qual dá ciência à autoridade ambiental, ou ao órgão regional 
que esta determinar competente, de que cumpriu os requisitos e as exigências do artigo 2º da Lei nº 10.547, 
de 2 de maio de 2000, e desta lei. 

§ 3º - O pedido de Licença Ambiental para a queima pode ser apresentado individualmente pelo titular do 
imóvel, por grupo de titulares ou por agroindústria que mantenha com o mesmo titular, ou diversos titulares, 
contrato de arrendamento, parceria ou outro instrumento hábil a garantir o fornecimento de cana-de-açúcar 
para suas atividades. 

§ 4º - No caso de grupo de titulares, a Licença Ambiental poderá ser subscrito pela associação de 
fornecedores de cana-de-açúcar da região onde se insere a área objeto da queima, ficando os associados 
responsáveis pelo cumprimento das exigências legais e a entidade apenas pela apresentação dos 
documentos necessários à instrução do requerimento. 

§ 5º - Excepcionado o disposto no parágrafo anterior, caso o pedido seja feito por grupo de titulares ou por 
agroindústria, cabe ao interessado subscrever a Licença Ambiental. (NR) 

Artigo 4o. -  O Artigo 8o. da Lei 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 8º - As Licenças Ambientais para pleitear a queima devem ser protocoladas até o dia 31 de dezembro 
no ano anterior, na sede da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. (NR) 

Artigo 5o. – O Artigo 14 da Lei 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 14 - O inciso IV e o § 1º do artigo 1º e o Artigo 2º e Artigo 24 da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, 
passam a ter a seguinte redação: 

"IV - no limite da linha que simultaneamente corresponda: 

a) à área definida pela circunferência de raio igual a 6.000 (seis mil) metros, tendo como ponto de referência 
o centro geométrico da pista de pouso e decolagem do aeroporto público; 

b) à área cuja linha perimetral é definida a partir da linha que delimita a área patrimonial do aeroporto 
público, dela distanciando no mínimo 2.000 (dois mil) metros, externamente, em qualquer de seus pontos.  

§ 1º - Quando se tratar de aeroporto público que opere somente nas condições visuais diurnas (VFR) e a 
queima se realizar no período noturno compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol, será observado 
apenas o limite de que trata a alínea "b" do inciso IV." (NR) 

Artigo 2º - Observadas as normas e condições estabelecidas nesta lei, é permitido o emprego do fogo em 
atividades agrícolas, pastoris e florestais, mediante a obtenção de Licença Ambiental prévia.(NR) 

Artigo 24. – O descumprimento no disposto nesta lei e das exigências e condições  instituídas em razão da 
aplicação de suas normas sujeita o infrator, além das penalidades já previstas na legislação federal e 
municipal em vigor, ao pagamento de multa: 

I - de 1.000 (um mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP) por hectare de área queimada e 
recomposição de sua vegetação, de acordo com parâmetros ambientais definidos pela Secretaria do Meio 
Ambiente.  

II – de aplicação de multa diária, para casos de reincidência, correspondentes ao valor e a forma de 
correção previstos no inciso I, retro, elevadas ao dobro até o limite de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões 
de reais), incluída a interdição da atividade na ocorrência de infração causadora de danos à fauna, flora, ao 
ambiente e a saúde humana. 

III – Obrigação de recomposição da área nos casos de vegetação natural protegida por Lei, a qual será feita 
por meio de plantio de espécies nativas do local, sob supervisão e orientação da Secretaria da Agricultura e 
de Abastecimento. 

Parágrafo Único – O recolhimento das multas aplicadas e o cumprimento das obrigações impostas não 
desoneram os infratores da presente Lei de responder por seus atos em ações judiciais, movidas por quem 
de direito, na defesa de interesses individuais ou coletivos. (NR) 
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Artigo 6o. – O Artigo 16 da Lei 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 16 - Esta lei e suas disposições transitórias entram em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogados o § 2º do artigo 1º e os artigos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parágrafo único do artigo 11, artigos 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 e 19 da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, e o §6o. do artigo 6o. da Lei 10.241, bem 
como o artigo 3o. das Disposições Transitórias. (NR) 

Artigo 7o. –As Disposições Transitórias passam a vigorar com a seguinte redação: 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Artigo 1º - Os plantadores de cana-de-açúcar que não atingirem, até 31 de dezembro de 2010, o percentual 
estabelecido de 75% (setenta e cinco por cento) de redução da queima na área mecanizável deverão 
apresentar à Secretaria do Meio Ambiente, no prazo de 90 (noventa) dias  

daquela data, plano de adequação para elaboração do Compromisso de Ajustamento de Conduta, de modo 
a atender a meta estabelecida no artigo 2º desta lei, resguardados os impactos sócio-político-econômicos e 
ambientais. 

Artigo 2º - As áreas que passarem a ser consideradas mecanizáveis em função da revisão do conceito de 
que trata o "caput" deste artigo deverão submeter-se ao cronograma previsto em tabela constante do artigo 
2º desta lei. (NR) 

 

 

Justificativa: 
 

As alterações elaboradas na Lei n.º 11.241, de 19 de setembro de 2002, é fruto de todo trabalho da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que trata da reavaliação dos prazos para eliminação gradativa da 
queima da palha da cana-de-açúcar, onde pudemos identificar os malefícios que esta prática tem causado 
aos trabalhadores rurais, à população das regiões de cultura de cana-de-açúcar, à atmosfera e ao meio 
ambiente. 

Estes malefícios causados a uma tão grande parcela das partes envolvidas neste processo, não justifica 
manter os prazos tratados anteriormente, que são conclusivamente inadequados a sustentabilidade exigida 
das práticas econômicas no mundo atual. 

Visa inclusive uma adequação à legislação atual, que prevê a obtenção de licença ambiental para práticas 
do gênero e elimina a inadequada prática da Queima Controlada. 

Segundo informações divulgadas pela imprensa, o setor considera que é possível cumprir o Protocolo 
Ambiental até 2014, talvez com exceção dos pequenos produtores. 

É possível atualmente destacar que as perspectivas para redução do prazos estabelecidos para período 
anterior a 2012, não é vista como possibilidade real, devido ao elevado investimento e ao prazo de entrega 
dos equipamentos. No mercado atual, cada colheitadeira custa em média R$ 1.000.000, 00 (um milhão de 
reais), com prazo de entrega não inferior a um ano, o que impede a expansão da colheita de cana-de-
açúcar crua. 

Entretanto, considerando-se as perspectivas de crescimento na produção de cana-de-açúcar no Estado, 
para até 348 milhões de toneladas em 2012/2013, e considerando que as novas usinas (cerca de 26 novas 
unidades) obrigatoriamente deverão ter o sistema de colheita mecanizado (confirmando-o por ocasião 
licenciamento ambiental), a quantidade de cana colhida sem que haja a queima irá aumentar 
consideravelmente. 

Desta forma, e também considerando que as usinas se dispõem a cumprir o Protocolo AgroAmbiental (até 
2014), em vista do interesse mencionado para a cogeração, é possível, portanto, cumprir os novos prazos 
estabelecidos neste projeto de lei, revendo os prazos da Lei n.º 11.241/02. 

Observa-se ainda, que todas as novas usinas estão instalando sistemas de cogeração de energia elétrica 
por meio da biomassa (bagaço e palha) da cana-de-açúcar, com caldeiras de média/alta pressões e que 
terão possibilidades e necessidades concretas para o aumento da colheita de cana crua. 
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Informações complementares: 
Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetal hesProposicao.do ? 

Ementa : Altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei nº 11.241, de 2002, que dispõe sobre a eliminação 
gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar 

Regime : Tramitação Ordinária 

Indexação : ACRESCENTANDO, ALTERANDO, CANA DE AÇÚCAR, DISPOSITIVO, ELIMINANDO, LEI 
ESTADUAL 11241/2002, PALHA DA CANA DE AÇÚCAR, QUEIMADA, REVOGANDO 

 

 

Tramitação: 
09/04/2009 - Publicado no Diário da Assembleia, página 9 em 09/04/2009 

14/04/2009 - Pauta de 1ª sessão. 

15/04/2009 - Pauta de 2ª sessão. 

16/04/2009 - Pauta de 3ª sessão. 

17/04/2009 - Pauta de 4ª sessão. 

22/04/2009 - Pauta de 5ª sessão. 

05/05/2009 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente. CFO - Comissão de Finanças e Orçamento. 

03/09/2009 - Publicado Requerimento, do Deputado Reinaldo Alguz, solicitando designação de Relator 
Especial. (DA p.33) 

10/09/2009 - Presidente solicita Relator Especial. 

28/09/2009 - Publicado Requerimento, do Deputado Reinaldo Alguz, solicitando tramitação em regime de 
urgência. (DA p.13) 

09/02/2010 - Recebido do relator, Deputado Vanderlei Siraque, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
com parecer favorável ao projeto e às emendas nºs. 1, 2 e 3. 

05/03/2010 - Recebido com parecer favorável ao projeto e às emendas,do relator especial Fernando Capez, 
pela Comissão de Constituição e Justiça 

07/05/2010 - Recebido do relator, Deputado Ed Thomas, pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, com 
parecer Favorável ao projeto e às emendas n.1, 2, 3, além da emenda apresentada pelo RE, que exarou 
parecer em substituição ao da CCJ, e da emenda ora apresentada. 

29/06/2010 - Aprovado o parecer do Deputado Ed Thomas, Favorável ao projeto e às emendas n.1, 2, 3, 
além da emenda apresentada pelo RE, que exarou parecer em substituição ao da CCJ, e da emenda ora 
apresentada. 

26/11/2010 - Recebido do relator, Deputado Vitor Sapienza, pela Comissão de Finanças e Orçamento, com 
parecer favorável ao projeto e às emendas nºs 1, 2 e 3; à emenda apresentada pelo Relator Especial em 
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e à emenda apresentada pela Comissão de Defesa do 
Meio Ambiente 

07/04/2011 - Distribuído: CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Nos termos do Art.31, 
§ 2º, da Resolução 869/2011 

11/04/2011 - Entrada na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento  

24/05/2011 - Distribuído ao Deputado Vitor Sapienza  

13/06/2011 - Recebido do relator, Deputado Vitor Sapienza, pela Comissão de Finanças, Orçamento e 
Planejamento, com parecer favorável ao projeto e às emendas nº 1, 2 e 3; favorável à emenda apresentada 
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pelo Relator Especial em substituição à Comissão de Constituição e Justiça, e favorável à emenda 
apresentada pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente  
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PROJETO DE LEI Nº 668, DE 2009 
Dep. Geraldo Vinholi - PDT 

 

Obriga todos os estabelecimentos que comercializam carne 
bovina, a fixação em local visível e de fácil acesso aos 
consumidores, de todas as notas fiscais ou cópia delas, a 
fim de comprovar a origem de compra das carnes. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - É obrigatório em todo estabelecimento que comercialize carne bovina, suína, ovina ou de aves a 
fixação de todas as notas fiscais de compra ou cópia das mesmas em local visível e de fácil acesso a todos 
os consumidores, com a finalidade de comprovar a origem dos produtos à venda. 

Artigo 2º - Deverá ser montado um quadro padrão onde as notas fiscais bem com suas cópias possam 
permanecer fixadas mensalmente. 

§1º - O título do quadro deverá ter o tamanho mínimo de 60 (sessenta) centímetros de largura por 12 (doze) 
centímetros de altura na tipologia “Arial” inscrito “Origem da carne”. 

§2º - Poderão ser suprimidos das notas fiscais e respectivas cópias, os valores pagos pelo estabelecimento 
na aquisição dos produtos, no sentido de proteger a integridade financeira do mesmo. 

Artigo 3º - O não cumprimento desta Lei acarretará multa de 100 (cem) UFESP – Unidade Fiscal do Estado 
de São Paulo, sendo aplicada em dobro na reincidência, quando; 

I – As notas fiscais que forem afixadas em período superior a 24 (vinte quatro) horas contadas a partir do 
horário de entrada da mesma. 

II – Constatado a não correspondência entre todas as mercadorias e as notas fiscais fixadas no quadro. 

III – Constatada qualquer forma de alteração, correção, fraude, ocultação, manipulação de qualquer 
informação das notas fiscais fixadas. 

Artigo 4º - Constatada a ocultação, manipulação, correção, alteração, fraude ou qualquer forma de 
manipulação da origem da carne, bem como a origem dúbia ou irregular, o estabelecimento será multado 
em 10 (dez) vezes o valor da mercadoria e será lacrado nos termos da Lei. 

Artigo 5º – A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo do Centro de Vigilância Sanitária do 
Estado de São Paulo.  

Artigo 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
sua publicação, identificando o órgão responsável pela sua fiel execução. 

Artigo 7º - As despesas decorrentes da aplicação dessa Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias. 

Artigo 8º - As receitas provenientes de multas serão destinadas a um fundo para desenvolvimento da 
educação ambiental. 

Artigo 9º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

O presente projeto tem por objetivo dar maior vigilância na questão da proveniência da carne consumida no 
Estado de São Paulo. 
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Sabemos através de diversos estudos publicados sobre os riscos a saúde pública quanto ao consumo de 
alimentos que não tenha origem fiscalizada pelos órgãos competentes, além de ser um risco a saúde 
pública os frigoríficos se tornam potencialmente perigoso ao meio  

ambiente, poluindo e desmatando áreas protegidas para criação de novos pastos, não apenas no Estado de 
São Paulo, mas em todo Brasil e cada vez mais agravando na região Amazônica. 

A indústria da pecuária na Amazônia brasileira é responsável por um em cada oito hectares destruídos 
globalmente. Diversos esforços são feitos para reduzir as emissões globais por conta do desmatamento que 
produz este setor.  

A Amazônia brasileira apresenta, em área, a maior média anual de desmatamento do que qualquer outro 
lugar do mundo. A indústria da pecuária na Amazônia brasileira é responsável por 14% do desmatamento 
global anual. Isso torna o setor da pecuária o principal vetor de desmatamento não apenas na Amazônia 
brasileira, mas do mundo inteiro. De acordo com o próprio governo brasileiro: A pecuária é responsável por 
cerca de 80% de todo o desmatamento na região Amazônica. Nos anos recentes, a cada 18 segundos, um 
hectare de floresta Amazônica, em média, é convertido em pasto.  

O Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo e é o maior exportador mundial de carne. Com a 
China, divide a posição de maior exportador de couro curtido. O governo brasileiro planeja dobrar a 
participação brasileira no comércio global de carne até 2018. 

Na última década, o setor pecuário brasileiro tem apresentado rápido crescimento voltado para a 
exportação. Exportações de carne e vitela do Brasil aumentaram quase seis vezes em volume entre 1998 e 
2008. Em 2008, uma em cada três toneladas de carne comercializada internacionalmente vinha do Brasil. 
Neste mesmo ano, o comércio de gado movimentou US$ 6,9 bilhões para o Brasil, sendo que o couro 
representou mais de 25% deste valor. 

Até 2018, o governo pretende que o Brasil forneça quase duas de cada três toneladas de carne 
comercializada internacionalmente. 

O Brasil é o quarto maior emissor mundial de gases do efeito-estufa (GEE), principalmente por causa do 
desmatamento e das queimadas na Amazônia. A destruição das florestas tropicais é responsável por cerca 
de 20% das emissões globais de GEE além de que as florestas mantêm sistemas ecológicos essenciais 
para a manutenção da vida. 

As Florestas desempenham papel vital na estabilização do clima global, armazenando grandes quantidades 
de carbono que, se liberadas, agravariam o aquecimento global. Estima-se que entre 80-120 bilhões de 
toneladas de carbono estejam estocados na Amazônia. Se destruída, a floresta liberaria o equivalente a 50 
vezes as emissões anuais de GEE dos Estados Unidos. 

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à propositura em questão. 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetal hesProposicao.do#inicio  

Ementa - Obriga os estabelecimentos que comercializam carne bovina, suína, ovina ou de aves a fixarem, 
em local visível e de fácil acesso aos consumidores, as notas fiscais de compra ou cópia delas, a fim de 
comprovar a origem dos produtos à venda.   

Regime - Tramitação Ordinária   

Indexação - CARNE, ESTABELECIMENTO, NOTA FISCAL, OBRIGA, ORIGEM, PRODUTO DE ORIGEM 
ANIMAL   

Autor(es) - Geraldo Vinholi   
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Tramitação: 
 

21/08/2009 - Publicado no Diário da Assembléia, página 11 em 21/08/2009  

24/08/2009 - Pauta de 1ª sessão.  

25/08/2009 - Pauta de 2ª sessão.  

26/08/2009 - Pauta de 3ª sessão. 

27/08/2009 - Pauta de 4ª sessão.  

28/08/2009 - Pauta de 5ª sessão.  

31/08/2009 - Pauta de 5ª sessão.  

14/09/2009 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CSH - Comissão de Saúde e Higiene. 
CFO - Comissão de Finanças e Orçamento.  

15/09/2009 - Entrada na Comissão de Constituição e Justiça  

21/09/2009 - Distribuído ao Deputado Vanderlei Siraque  

12/05/2010 - Recebido do relator, Deputado Vanderlei Siraque, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
com parecer contrário.  

02/07/2010 - Publicado o requerimento do autor solicitando designação de relator especial. DA página 9  

04/08/2010 - Comunicado Vencimento do Prazo 

06/08/2010 - Presidente solicita Relator Especial. 

04/03/2011 - Recebido com parecer favorável, do relator especial José Augusto, pela Comissão de 
Constituição e Justiça 

26/04/2011 - Distribuído: CS - Comissão de Saúde, Nos termos do Art.31, § 3º, da Resolução 869/2011.. 
CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Nos termos do Art.31, § 2º, da Resolução 
869/2011.. 

27/04/2011 - Entrada na Comissão de Saúde 

19/05/2011 - Distribuído ao Deputado Ulysses Tassinari  

15/06/2011 - Recebido do relator, Deputado Ulysses Tassinari, pela Comissão de Saúde, com parecer 
favorável. 


