
 
 
 

 
 

Departamento do Agronegócio 

 
 

AgroLegis 
 
 

Estadual 
 
 
 

Acompanhamento de 
Legislações 

 
 
 

06 de junho de 2012 
Edição 69 

 
 
 
 

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 Macêdo 

Lhais Sparvoli Cardoso da Silva 

 

 

Apoio Institucional: Alexandrina Mori – Relações Institucionais e Governamentais 

 

Apoio: Maria de Lourdes Rillo 

 

 



Índice: 
 

Embalagem 

PROJETO DE LEI Nº37, DE 2012________________________________01 
Torna obrigatória a disponibilização, por supermercados e estabelecimentos congêneres, de sacos de papel 
para a embalagem de produtos e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº185, DE 2012_______________________________03 
Dispõe sobre a proibição do uso de caixas de papelão usadas para embalar compras em estabelecimentos 
de varejo, supermercados e congêneres no Estado de São Paulo. 

PROJETO DE LEI Nº574, DE 2011_______________________________05 
Dispõe sobre a rotulagem e informação dos alimentos com altos teores de açúcar, sódio e gorduras trans e 
saturadas comercializados no Estado. 

PROJETO DE LEI Nº1.094, DE 2011______________________________09 
Cria o Rótulo Descarte Padrão e o serviço de informação sobre pontos de descarte de materiais recicláveis 
e dá outras providências. 

 

Financiamento 

PROJETO DE LEI Nº841, DE 2011_______________________________12 
INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DO CALCÁRIO NA CORREÇÃO DE SOLOS, autoriza o 
Poder Executivo a conceder financiamento subvencionado a produtores rurais com vistas à sua 
operacionalização, e dá outras providencias. 

PROJETO DE LEI Nº486, DE 2009_______________________________15 
Dispõe sobre a compensação financeira para os municípios em que há plantio de eucalipito destinado à 
produção de papel e celulose. 

 
Comercialização 

PROJETO DE LEI Nº342, DE 2012_______________________________18 
Dispõe sobre normas para a comercialização, transporte e armazenamento de massa fresca para 
fabricação de pães, e fixa outras providencias. 

PROJETO DE LEI Nº1.060, DE 2011______________________________20 
Fica proibida no Estado de São Paulo a produção, a comercialização e a utilização de produtos destinados 
à alimentação de ruminantes que contenham em sua composição proteínas e gorduras de origem animal e 
dá outras providências. 

 

Produção 

PROJETO DE LEI Nº337, DE 2012_______________________________23 
Altera a Lei nº 11.241/2002, obrigando os produtores do setor sucroalcooleiro, inclusive as usinas que 
procedam ao cultivo próprio ou mediante arrendamento, a tomar as providências que determina. 

PROJETO DE LEI Nº385, DE 2012_______________________________26 
Dispõe sobre os incentivos à implantação de sistemas de produção agroecológica e orgânica pelos 
agricultores familiares do Estado de São Paulo. 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Estadual  

 

 1 

PROJETO DE LEI Nº37, DE 2012 
José Bittencourt – PSD 

 

Torna obrigatória a disponibilização, por supermercados e 
estabelecimentos congêneres, de sacos de papel para a 
embalagem de produtos e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Artigo 1º – Fica estabelecido que os supermercados e estabelecimentos comerciais congêneres 
no âmbito do Estado de São Paulo deverão disponibilizar ao consumidor, sacos de papel de vários 
tamanhos para embalagem dos produtos Parágrafo único – O estabelecimento poderá oferecer outro tipo 
de embalagem para ser vendida ao consumidor, de características mais resistentes, de uso duradouro, para 
ser reutilizada em compras futuras. 

 

Artigo 2º– Os supermercados e estabelecimentos afins deverão, no prazo máximo de noventa dias, a contar 
da regulamentação da presente lei, se adequarem para execução da mesma. 

 

Artigo 3º – Para os fins de que trata o caput do artigo 1.º, o Poder Executivo poderá promover campanhas 
educativas, a serem divulgadas nos meios de comunicação para prestação de informações ao público a 
respeito das novas embalagens, tendo em vista seu planejamento e execução 

 

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

 

 

Justificativa: 
 

O presente projeto de lei visa tornar obrigatória a disponibilização, por supermercados e estabelecimentos 
congêneres, de sacos de papel para a embalagem de produtos e dá outras providências. 

Aderindo os sacos de papel haverá um movimento expressivo no setor da indústria genuinamente 
Brasileira, que gera postos de trabalho desde as florestas, passando pelas indústrias de celulose, papel e 
embalagens e desembocando nos exército de catadores de papel que ajudam na coleta para reciclagem. 

O saco de papel é a melhor opção de embalagem ecologicamente correta para o transporte de compras, 
pois além de não prejudicar o meio ambiente traz economia e praticidade para vida dos consumidores, pois 
irá diminuir os transtornos causados pela abolição das sacolas plásticas, pois deixou para a pessoa do 
consumidor a responsabilidade para solucionar a problemática surgida com a supressão das sacolas 
plásticas dos estabelecimentos comerciais. 

Concluímos que a presente propositura dá a possibilidade de estarmos contribuindo para um meio ambiente 
melhor e garantindo que as gerações futuras tenham exemplo de preservação, respeito e conscientização. 

Por tudo o quanto aqui foi exposto, concitamos os Membros deste Parlamento para aprovar este Projeto de 
Lei. 

Sala das Sessões, em 2/2/2012 

 

José Bittencourt – PSD 
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Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo: 

http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetalhesProposicao.do?idDocumento=886882&act=detalhe&
currentPage=1&currentPageDetalhe=1&rowsPerPage=10#inicio 

Ementa - Torna obrigatória a disponibilização, por supermercados e estabelecimentos congêneres, de 
sacos de papel para a embalagem de produtos.   

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação - Documento não Indexado.   

 

 

Tramitação: 
 

11/02/2012 - Publicado no Diário da Assembleia, página 10 em 11/02/2012. 

14/02/2012 - Pauta de 1ª sessão. 

15/02/2012 - Pauta de 2ª sessão. 

16/02/2012 - Pauta de 3ª sessão. 

23/02/2012 - Pauta de 4ª sessão. 

27/02/2012 - Pauta de 5ª sessão. 

01/03/2012 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CMADS - Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

02/03/2012 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação 

26/03/2012 - Distribuído ao Deputado João Antonio 

12/04/2012 - Publicado Requerimento, do autor, solicitando designação de Relator Especial. (DA p. 24)  

16/04/2012 - Comunicado Vencimento do Prazo 

16/04/2012 - Presidente solicita Relator Especial. 

10/05/2012 - Recebido do relator, Deputado João Antonio, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto contrário. 

 10/05/2012 - Juntado pedido de Relator Especial 

 11/05/2012 - Designado como Relator Especial, a Deputada Maria Lúcia Cardoso Amary, pela comissão 
CCJR 

 31/05/2012 - Recebido com voto favorável,da relatora especial Maria Lúcia Cardoso Amary, pela Comissão 
de Constituição Justiça e Redação 

 31/05/2012 - Reentrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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PROJETO DE LEI Nº185, DE 2012 
José Bittencourt 

 

Dispõe sobre a proibição do uso de caixas de papelão usadas 
para embalar compras em estabelecimentos de varejo, 
supermercados e congêneres no Estado de São Paulo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica expressamente proibida no âmbito do Estado de São Paulo a utilização de caixas de 
papelão usadas para embalar compras em mercados, mercearias, quitandas, supermercados, 
hipermercados e congêneres, açougues, bares, restaurantes, padarias e todo e qualquer estabelecimento 
comercial. 

Artigo 2º - A empresa que violar ou, de qualquer forma, concorrer para violação do disposto nesta lei estará 
sujeita a advertência, multa de 1000 (mil) UFESP ou outro índice oficial que vier a substituí-la, suspensão da 
atividade por 5 (cinco) dias de fechamento definitivo, conforme as reincidências, a serem regulamentadas 
pelo órgão competente no prazo de 60 (sessenta) dias da data de sua publicação. 

Parágrafo Único – compete aos órgãos municipais de fiscalização e de vigilância sanitária, separada e/ou 
conjuntamente, a fiscalização dos cumprimentos desta norma, aplicando as sanções previstas neste 
ordenamento jurídico, sem prejuízo daquelas previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

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

 

 

Justificativa: 
 

Tem se tornado pratica corrente o fornecimento “gratuito” por parte de estabelecimentos comerciais de 
caixas de papelão já utilizadas originalmente para seus clientes transportarem suas compras. O que 
aparentemente pode parecer, a primeira vista, preocupação com o meio ambiente, na verdade é mais uma 
estratégia daqueles estabelecimentos em se livrar do encargo e da responsabilidade de dar destinação 
adequada àquelas caixas. 

O que ocorre, entretanto com a utilização destas caixas de papelão já usadas, é um elevado risco à saúde 
pública, pois estudos científicos mostram que, com relação a contaminação por bactérias, as caixas de 
papelão apresentam maior quantidade de bactérias quando comparadas com outras possibilidades de 
transporte de mercadorias, como por exemplo as sacolas plásticas e com as chamadas ecobags (sacolas 
de pano). 

Nas caixas de papelão, foi verificado que 80% das amostras apresentam coliformes totais, 62% das 
amostras apresentam coliformes fecais e 56% Escherichia coli, além de fungos, bolores e leveduras. 

As caixas de papelão revelam ainda elevada carga microbiana quando por exemplo, comparadas ás 
sacolas plásticas (cerca de 8x mais bactérias e 12 x mais para fungos), além da presença de bactérias do 
grupo coliforme e inclusive Escherichia coli. Estas contaminações podem ser oriundas da própria matéria 
prima dessas caixas, mas também das condições de armazenamento quando ainda com seus produtos 
originais ou até mesmo do armazenamento nos estoques para seu reaproveitamento. As caixas são, em 
alguns casos, verdadeiros berços de insetos de todo tipo. 

Some-se ainda ás bactérias, fungos, carga microbiana, insetos etc., a possibilidade do contrato de produtos 
de limpeza armazenados nas caixas de papelão com os alimentos adquiridos e transportados pelo 
consumidor nas mesmas caixas “gratuitamente” fornecidas pelos estabelecimentos. 
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Além da séria questão de saúde envolvida na utilização de caixas de papelão, outro ponto relevante é o fato 
de que os estabelecimentos comerciais são responsáveis pelo gerenciamento e destinação adequada dos 
resíduos sólidos gerados pelas suas atividades, e fornecimento para os consumidores as caixas de papelão 
para serem reutilizados, os supermercados estão repassando diretamente para o consumidor tal 
responsabilidade, livrando-se do referido encargo. 

Por estas razoes é que venho contar com o apoio de meus pares a esta importante questão de saúde 
pública. 

  

Sala das Sessões, em 27/3/2012 

 

José Bittencourt - PSD 

 

 

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/consultaDetalhesProposicao.do#inicio 

Ementa - Dispõe sobre a proibição do uso de caixas de papelão usadas para embalar compras em 
estabelecimentos de varejo, supermercados e congêneres no Estado. 

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação -  Caixas De Papelão Usadas, Coliformes Fecais, Compra, Congêneres, Contaminação, 
Embalagem, Proibição, Risco, Saúde Pública, Supermercados. 

 

 

Tramitação: 
 

29/03/2012 - Publicado no Diário da Assembleia, página 21 em 29/03/2012  

02/04/2012 - Pauta de 1ª sessão.  

03/04/2012 - Pauta de 2ª sessão.  

09/04/2012 - Pauta de 3ª sessão.  

10/04/2012 - Pauta de 4ª sessão.  

11/04/2012 - Pauta de 5ª sessão.  

16/04/2012 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CS - Comissão de Saúde. 
CFOP - Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento.  

17/04/2012 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação 

03/05/2012 - Distribuído ao Deputado Geraldo Cruz 

29/05/2012 - Recebido do relator, Deputado Geraldo Cruz, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto favorável. 
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PROJETO DE LEI Nº574, DE 2011 
Edmir Chedid - DEM 

 

Dispõe sobre 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. 
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Artigo 3º - O disposto nesta lei não se aplica: 

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/consultaDetalhesProposicao.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.  

15/06/2011 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

20/06/2011 - Distribuído ao Deputado Fernando Capez  
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20/03/2012 - Recebido do relator, Deputado Fernando Capez, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto favorável  

28/03/2012 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Fernando Capez, favorável  

30/03/2012 - Entrada na Comissão de Saúde  

11/04/2012 - Distribuído a Deputada Heroilma Soares Tavares  

10/05/2012 - Recebido da relatora, Deputada Heroilma Soares Tavares, pela Comissão de Saúde, com voto 
favorável ao projeto com a emenda apresentada. 

15/05/2012 - Aprovado como parecer o voto da Deputada Heroilma Soares Tavares, favorável ao projeto 
com a emenda apresentada. 

15/05/2012 - Entrada na Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento 

17/05/2012 - Distribuído a Deputada Vanessa Damo 

04/06/2012 - Distribuído a Deputada Vanessa Damo 
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PROJETO DE LEI Nº1.094, DE 2011 
Beto Trícoli, Célia Leão 

 

Cria o Rótulo Descarte Padrão e o serviço de informação sobre 
pontos de descarte de materiais recicláveis e dá outras 
providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Os fabricantes, importadores e respectivos elos da cadeia produtiva de bens físicos, produtos sob 
qualquer forma, designação ou natureza, comercializados ou colocados à disposição do consumidor no 
Estado de São Paulo, deverão veicular de forma expressa e inequívoca, em todas as embalagens, materiais 
impressos, comunicação em todos os meios de veiculação, um Rótulo Descarte Padrão que indica ao 
consumidor, onde e como fazer o descarte adequado dos resíduos sólidos provenientes do 
acondicionamento e/ou ao final do ciclo de consumo, e contemple, no mínimo, os parâmetros definidos 
nesta lei. 

Artigo 2º - Este Rótulo deverá direcionar o consumidor a banco de dados com cobertura nacional atualizada, 
disponibilizado na internet, possibilitando fácil gerenciamento da logística reversa, bem como atendimento 
pelos SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor de cada empresa, feitos por intermédio de telefone, 
proporcionando amplo acesso por parte do consumidor. 

I – os dados dos pontos de descarte de cada tipo de material reciclável deverão conter: nome do 
estabelecimento, endereço/logradouro completo, CEP, Cidade, Estado, e endereço de correio eletrônico. 

II – a listagem que perfaz o cadastro dos pontos de descarte é de responsabilidade exclusiva de cada 
fabricante, importador ou demais elos da cadeia produtiva da marca comercializada 

III – o serviço de informação dos pontos de descarte deve ser 100% gratuito à população   

IV – o uso de tecnologias e codificações para mobilidade (celulares, tablets, entre outros) deve ser 
incorporada ao Rótulo Descarte Padrão de modo a facilitar a rápida identificação dos pontos de descarte  

V – o serviço de informação dos pontos de descarte deverá estar disponibilizado na internet, inclusive com 
mapa de apontamento do local, podendo ser próprio ou prestado por fornecedores especializados 

§ 1º – Caso o contato telefônico via SAC usar secretárias eletrônicas ou similares, ou ainda, contato via 
Correio Eletrônico, a comunicação personalizada ao consumidor, em retorno, deverá ocorrer no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 2º – Durante uma eventual ou necessária espera ao telefone, não serão apresentadas ao consumidor, 
através de gravação ou qualquer outro meio, mensagens de caráter publicitário. 

Parágrafo único – A possibilidade do uso de correio eletrônico não retira a obrigação de o atendimento 
também tornar-se disponível para o consumidor por meio telefônico. 

Artigo 3º - Qualquer descumprimento desta lei poderá ensejar ao consumidor a devida reclamação aos 
órgãos de proteção ao consumidor, em ação no Estado de São Paulo, sendo que, nessa hipótese, será 
aplicável pela fiscalização da Secretaria de Justiça à empresa infratora, através de sua representação no 
território paulista, uma multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada situação irregular. 

§ 1º – A multa poderá ser aplicada concomitantemente com a estipulação de um prazo para o saneamento 
da irregularidade, sendo possível a aplicação de mais multas iguais, caso a regularização não ocorra. 

§ 2º – As multas arrecadadas serão levadas a crédito do Fundo Estatal de Proteção ao Consumidor. 

Artigo 4º - O disposto nesta lei não prejudica a aplicação de demais sanções previstas em outras 
disposições legais, no que for pertinente, em especial no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 
11 de setembro de 1.900). 

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificativa: 
 

A sociedade não quer continuar dispondo dos resíduos pós consumo (lixo inorgânico), de forma equivocada 
e anti-ambiental. O auto-sentimento de culpa e negligência gerado diariamente nas famílias, está atingindo 
níveis preocupantes.  

Desde meados dos anos 1990, muitas escolas ao longo do país, em especial no Estado de São Paulo, 
iniciou a educação ambiental desde os primeiros anos de formação escolar. Isso fez com que crianças a 
partir de 4 anos de idade passaram a levar para dentro dos lares, o conceito de separação seletiva do lixo 
doméstico. Pelo menos ao nível de orgânicos separados dos inorgânicos. Lembremos que a Educação, 
como base fundamental da evolução, cidadania e democracia, é o principal eixo motor da sociedade na 
direção do progresso e do desenvolvimento. E, mais uma vez, é através dos braços da Educação que novo 
padrão de comportamento se esta estabelecendo agora no tema do meio ambiente e da sustentabilidade. 

Muitas cidades paulistas pioneiras no estabelecimento do sistema de coleta seletiva, amplificaram a 
ressonância desse novo comportamento. Essas cidades apresentam hoje, o sucesso dessas iniciativas.  

Lembremos que há 20 anos, já tramitava no Congresso Nacional, projetos de lei estabelecendo uma política 
de resíduos sólidos, cuja aprovação e regulamentação ocorreram em Ago e  Dez/2010, gerando a atual Lei 
Nacional dos Resíduos Sólidos. 

Aqui no Estado de São Paulo, muito antes da Lei Nacional, em 2006, a Assembléia elaborou e aprovou a 
Lei 12.300 estabelecendo uma das mais modernas legislações em todo o mundo sobre a questão do lixo, 
poluição, resíduos sólidos e manejo pós - consumo. 

Acrescente-se aos conclames legais já debatidos e contidos no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 
que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, na Carta Magna através do seu artigo 5º, onde 
é determinado que o acesso à informação é um direito fundamental garantido pela Constituição, é chegada 
a hora de estabelecer um novo marco na direção de cumprir o desejo da sociedade e o que estabelece este 
conjunto de Leis – a criação de um  orientando o consumidor a descartar corretamente todos os resíduos 
sólidos provenientes do pós consumo. 

Esse Rótulo Descarte Padrão é a melhor resposta à um anseio social de alta relevância. Organiza a 
sociedade inteira – desde os fornecedores e intermediários, e principalmente, o consumidor. 

Desta forma, bastará uma simples verificação nas embalagens ou impressos dos produtos, e o consumidor 
rapidamente poderá identificar o serviço de informação sobre os pontos de descarte de cada material 
reciclável que disporá diariamente.  

Ganha o Consumidor, que praticará o que é certo, descartando lixo-rico de forma correta. Ganha o Catador-
Reciclador que é remunerado por um serviço digno e fundamental. Ganha o Meio Ambiente que será 
minimamente impactado pela deterioração e contaminação da biodiversidade local. Ganha o País com a 
criação de uma nova indústria – a indústria da reciclagem, que necessita de fluxo contínuo de suprimento 
de “matérias primas”, hoje desperdiçadas em aterros e lixões, o que poderá gerar riqueza, empregos 
verdes, alem da lição de cidadania e organização. Ganha o Planeta, que efetivamente passará a perpetuar 
os recursos disponíveis. 

Tudo isso com a implementação de um novo símbolo – o Rótulo Descarte Padrão do serviço de informação 
sobre os pontos de descarte de cada tipo de material reciclável, a ser exposto em todas as formas de 
comunicação do produto com seu consumidor. 

Assim, o presente Projeto de Lei deste Legislativo pretende inovar nessa matéria, estabelecendo regras 
simples e objetivas, que deverão ser obedecidas por todos envolvidos na geração de resíduos sólidos no 
Estado de São Paulo, além de estabelecer uma pena pecuária para os infratores. 

Sala das Sessões, em 22/11/2011 

 

Beto Trícoli – PV 

Célia Leão – PSDB 
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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/consultaDetalhesProposicao.do#inicio 

Ementa - Cria o "Rótulo Descarte Padrão" e o serviço de informação sobre pontos de descarte de materiais 
recicláveis. 

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação -  Criação, Descarte, Informação, Lei Estadual 12300/2006, Lixo Inorgânico, Pontos De Descarte, 
Rótulo Descarte Padrão. 

 

 

Tramitação: 
 

24/11/2011 - Publicado no Diário da Assembleia, página 21 em 24/11/2011 

25/11/2011 - Pauta de 1ª sessão. 

28/11/2011 - Pauta de 2ª sessão. 

29/11/2011 - Pauta de 3ª sessão. 

30/11/2011 - Pauta de 4ª sessão. 

01/12/2011 - Pauta de 5ª sessão. 

05/12/2011 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CMADS - Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

06/12/2011 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação 

09/12/2011 - Distribuído ao Deputado Fernando Capez 

20/03/2012 - Recebido do relator, Deputado Fernando Capez, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto favorável 

26/03/2012 - Recebido do relator, Deputado Fernando Capez, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto favorável ao projeto com emenda 

28/03/2012 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Fernando Capez, favorável ao projeto com 
emenda  

30/03/2012 - Entrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

10/04/2012 - Distribuído ao Deputado Itamar Borges  

11/05/2012 - Recebido com voto do relator Itamar Borges favorável ao projeto com a emenda apresentada 
pela CCJR, pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

15/05/2012 - Concedida vista ao Deputado Ed Thomas 

23/05/2012 - Devolvido da vista 
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PROJETO DE LEI Nº 841, DE 2011 
Ed Thomas – PSB 

 

INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DO 
CALCÁRIO NA CORREÇÃO DE SOLOS, autoriza o Poder 
Executivo a conceder financiamento subvencionado a 
produtores rurais com vistas à sua operacionalização, e dá 
outras providencias. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica instituído o PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DO CALCÁRIO NA CORREÇÃO DE 
SOLO, sob coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, com finalidade de 
propiciar, em todos os municípios paulistas, a correção de solo em terras exploradas economicamente, cuja 
realidade edafológica exija esta providência, com prioridade para as áreas produtoras de grãos, fruticultura, 
culturas industriais e em áreas de pastagens ou capoeiras alteradas ou degradadas. 

Artigo 2º - Para operacionalização do PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DE CALCÁRIO NA 
CORREÇÃO DE SOLO, fica o Poder Executivo autorizado a conceder financiamento subvencionado a 
produtores rurais, inclusive os que usam mão de obra familiar, em atividades no Estado de São Paulo, com 
vistas à aquisição de calcário, pagamento de frete, custos de taxa de administração e taxa de assistência 
técnica. 

Parágrafo único – O produtor beneficiado na forma do caput deste artigo, desde que apresente pontualidade 
no pagamento do financiamento, receberá, como bônus de adimplência, uma subvenção econômica sobre o 
valor do crédito concedido, na seguinte proporção: 

Quantidade de aquisição de calcário                              Rebate no financiamento 

0 a       50 toneladas                                                                         85% 

51   a  100 toneladas                                                                        80% 

101 a  200 toneladas                                                                        75% 

201 a  300 toneladas                                                                        70% 

301 a  400 toneladas                                                                         65% 

Acima de 400 toneladas                                                                   60% 

Artigo 3º - O financiamento subvencionado será operacionalizado por intermédio de Termo de Convênio a 
ser celebrado entre a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento e a Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral - CATI, que será responsável pela seleção dos produtores e pela prestação da 
Assistência Técnica e Atividades de Extensão Rural necessárias ao Programa. 

Artigo 4º - Sem prejuízo de outras exigências constantes de regulamento facultativo aprovado por ato do 
Chefe do Poder Executivo, a concessão do financiamento subvencionado de que trata esta Lei respeitará as 
seguintes regras: 

I. o tipo de calcário a ser adquirido será o recomendado pela Assistência Técnica da Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral – CATI 

II.  o limite de crédito a ser concedido ao produtor seja diretamente ou através de associação ou 
cooperativa, será de, no máximo, 1.500 toneladas e a quantidade a ser financiada será estabelecida pelo 
órgão de Assistência Técnica; 

III. não incidirão taxas de juros e correção monetária sobre os financiamentos, para a aquisição de 
calcário e corretivos; 

V. o financiamento será liberado de uma única vez ou parceladamente através de depósito na conta 
corrente do fornecedor ou mediante apresentação de recibo do transportador ou do proprietário; 
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V. o desembolso do crédito será realizado contra apresentação da Nota Fiscal do produto adquirido e 
de Atestado Técnico do Órgão de Assistência Técnica, devendo acompanhar a Nota Fiscal documento de 
Resultado Analítico do Calcário da Empresa Fornecedora; 

VI. qualquer espécie de desvirtuamento do crédito pelo descumprimento das finalidades do programa 
ensejará o vencimento extraordinário da dívida, sujeitando-se o beneficiário, além da perda da subvenção, 
ao pagamento de encargos normais (TJLP, juros, mora e multa), sem prejuízos das sanções administrativas 
e legais aplicáveis; 

VII. o valores reembolsados pelos produtores rurais como pagamento dos financiamentos do 
PROCALCARIO, passam a constituir recursos financeiros específicos e reaplicáveis no Programa. 

Artigo 5º - Os recursos necessários à execução deste Programa deverão estar consignados no Orçamento 
da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. 

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Justificativa: 
Todo e qualquer produtor deve fazer primeiramente uma análise de solo e a calagem, senão poderá 
mascarar a produção. 

Os benefícios da calagem vão além de corrigir a acidez do solo. A aplicação do calcário permite a 
maximização dos efeitos dos fertilizantes e, por conseguinte, o aumento substancial da capacidade 
produtiva da terra. 

A não aplicação do calcário inibi o aproveitamento dos nutrientes dos fertilizantes. Dados mostrados pela 
Associação Brasileira de Produtores de Calcário evidenciam que somente em 2010, foram perdidos mais de 
R$ 6 bilhões em desperdício de fertilizantes por falta de correção adequada do solo.  

Este Projeto de Lei tem por finalidade efetivar o uso do calcário, considerando a importância desta 
tecnologia para o incremento da produção rural paulista. O Orçamento do Governo do Estado de São Paulo 
precisa contemplar programas de incentivo ao uso do calcário com linhas de crédito de longo prazo e juros 
reduzidos para que o produtor possa suportar este tipo de investimento. É importante destacar que 
programas semelhantes ao apresentado neste projeto existem em outros Estados brasileiros com 
resultados práticos e que tem ampliado a produtividade dessas regiões. 

Assim, submeto à apreciação dos nobres pares a presente propositura certo de vossa sensibilidade, 
interesse e mobilização. 

 

Sala das Sessões, em 30/8/2011 

 

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/consultaDetalhesProposicao.do#inicio 

Ementa - Institui o "Programa de Incentivo ao Uso do Calcário na Correção de Solos" 

Regime - Tramitação Ordinária. 

Indexação - CRIAÇÃO, INCENTIVO AO USO DO CALCÁRIO NA CORREÇÃO DE SOLOS (PROGRAMA), 
LINHA DE CRÉDITO, PRODUTOR RURAL, PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DO CALCÁRIO NA 
CORREÇÃO DE SOLOS. 
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Tramitação: 
02/09/2011 - Publicado no Diário da Assembleia, página 14 em 02/09/2011  

05/09/2011 - Pauta de 1ª sessão.  

06/09/2011 - Pauta de 2ª sessão.  

12/09/2011 - Pauta de 3ª sessão.  

13/09/2011 - Pauta de 4ª sessão.  

14/09/2011 - Pauta de 5ª sessão.  

16/09/2011 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CAE - Comissão de 
Atividades Econômicas. CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. 

20/09/2011 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação. 

29/09/2011 - Distribuído ao Deputado Afonso Lobato. 

11/10/2011 - Recebido do relator, Deputado Afonso Lobato, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto contrário. 

19/10/2011 - Concedida vista ao Deputado Alex Manente. 

28/03/2012 - Devolvido da vista 

11/04/2012 - Concedida vista ao Deputado Afonso Lobato 

18/04/2012 - Devolvido da vista 

18/04/2012 - Distribuído ao Deputado Afonso Lobato 

30/05/2012 - Recebido do relator, Deputado Afonso Lobato, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto favorável. 
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PROJETO DE LEI Nº 486, DE 2009 
Dep. Hélio Nishimoto - PSDB 

 

Dispõe sobre a compensação financeira para os municípios em 
que há plantio de eucalipito destinado à produção de papel e 
celulose. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º - Os municípios onde há plantio de eucalipto receberão compensação financeira pelo fornecimento 
de matéria prima a outros municípios. 

Parágrafo único – Os municípios a que se refere o “caput” deste artigo são aqueles que não possuem em 
seu território industrias de papel e celulose, mas fornecem matéria prima a industrias localizadas no 
território de outros municípios. 

Artigo 2º - A compensação a que se refere o artigo 1º tem como base o índice de participação no produto de 
arrecadação de ICMS do município em cujo território está instalada a industria de papel e celulose. 

Artigo 3º - O cálculo dessa transferência financeira será de responsabilidade da Secretaria da Fazenda do 
Estado, que definirá o percentual do repasse com base no fornecimento de matéria prima pelos municípios, 
pela superfície coberta pelo plantio do eucalipto, ou por outra medida que garanta a proporcionalidade entre 
os municípios, resguardada a condição do município-sede da indústria. 

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

 

 

Justificativa: 
 

Visa a presente proposição corrigir distorção criada pela forma de distribuição de ICMS, no Estado de São 
Paulo. 

O plantio de eucalipto com a finalidade de oferecer matéria prima para as industrias de papel e celulose no 
Estado de São Paulo tem sido uma prática, largamente utilizada, resultando em grandes superfícies 
cobertas por essa monocultura. 

Obviamente existem questões ambientais que permeiam a monocultura, que concorre para a redução da 
biodiversidade. 

Do ponto de vista econômico, os municípios que têm em suas áreas essas monoculturas, mas não possuem 
a sede das industrias que se utilizam dessa matéria prima, acabam por ser, duplamente, penalizados, pois, 
além da perda da qualidade ambiental, nada recebem a título de ICMS, o qual é percebido apenas pelo 
município-sede das referidas industrias.  

Assim sendo o escopo desta propositura é uma distribuição mais justa do ICMS arrecadado, não incidindo 
em qualquer alteração para quem recolhe e nem para quem recebe, apenas respeitando a 
proporcionalidade das áreas de plantio e do fornecimento de matéria prima. 

Observe-se também que a condição do município-sede deve ser preservada, quanto ao recebimento de 
parte do ICMS, num montante justo em relação a todos os demais que compõem a cadeia de produção de 
papel e celulose. 

Sala das Sessões, em 19-6-2009. 
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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 

Ementa - Dispõe sobre a compensação financeira, para os municípios em que há plantio de eucalipito, pelo 
fornecimento de matéria-prima a outros municípios.   

Regime - Tramitação Ordinária   

Indexação - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, EUCALIPTO, FORNECIMENTO, ICMS (IMPOSTO 
CIRCUL.MERCAD. E SERV, INDÚSTRIA, MATÉRIA-PRIMA, MUNICÍPIOS, PAPEL E CELULOSE, 
PLANTIO   

Autor(es) - Hélio Nishimoto   

 

 

Tramitação: 
 

23/06/2009 - Publicado no Diário da Assembléia, página 27 em 23/06/2009  

24/06/2009 - Pauta de 1ª sessão.  

25/06/2009 - Pauta de 2ª sessão.  

26/06/2009 - Pauta de 3ª sessão.   

29/06/2009 - Pauta de 4ª sessão.   

30/06/2009 - Pauta de 5ª sessão.   

04/08/2009 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CAPE - Comissão de Agricultura e 
Pecuária. CFO - Comissão de Finanças e Orçamento.   

08/12/2009 - Recebido do relator, Deputado André Soares, pela Comissão de Constituição e Justiça, com 
parecer favorável   

09/12/2009 - Aprovado o parecer do Deputado André Soares, favorável   

16/04/2010 - Recebido do relator, Deputado Mauro Bragato, pela Comissão de Agricultura e Pecuária, com 
parecer favorável   

30/06/2010 - Aprovado o parecer do Deputado Mauro Bragato, favorável   

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   

25/05/2011 - Distribuído a Deputada Vanessa Damo  

07/12/2011 - Devolvido sem voto  

29/02/2012 - Distribuído a Deputada Maria Lúcia Amary  

23/04/2012 - Recebido da relatora, Deputada Maria Lúcia Cardoso Amary, pela Comissão de Finanças 
Orçamento e Planejamento, com voto favorável 
15/05/2012 - Concedida vista conjunta a Deputada Maria Lúcia Cardoso Amary, ao Deputado Simão Pedro 

e ao Deputado Vitor Sapienza 

23/05/2012 - Recebido do Deputado Vitor Sapienza, pela Comissão de Finanças Orçamento e 
Planejamento, com voto em separado contrário  
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29/05/2012 - Aprovado como parecer o voto da Deputada Maria Lúcia Cardoso Amary, favorável 

01/06/2012 - PRONTO PARA A ORDEM DO DIA  

01/06/2012 - Publicados os pareceres nº 904, de 2012 da Comissão de Constituição, Justiça; nº 905, de 
2012 da Comissão de Agricultura e Pecuária e nº 906, de 2012 da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Planejamento, todos favoráveis à proposição. DA página 17. 
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PROJETO DE LEI Nº342, DE 2012 
Orlando Morando – PSDB 

 

Dispõe sobre normas para a comercialização, transporte e 
armazenamento de massa fresca para fabricação de pães, e 
fixa outras providencias.  

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Ficam vedados a comercialização, o transporte e o armazenamento, em todo o Estado de São 
Paulo, de massa fresca para fabricação de pães, que não esteja congelada, e que não contenha indicação 
das características do produto na sua composição. 

Parágrafo único - Entende-se para efeito do disposto no caput, características do produto como aquelas de 
composição, qualidade, quantidade, garantia, prazo de validade, origem, local de fabricação, identificação 
do lote, lista de ingredientes, além, do nome, endereço e CNPJ do fabricante. 

Artigo 2º - Ficam isentos da aplicação desta lei os estabelecimentos, legalmente constituídos, responsáveis 
pela fabricação e processamento da massa de pão. 

Artigo 3º - O produto de massa fresca estiver em desacordo com o art. 1º, bem como, não possuir 
refrigeração adequada serão apreendidos pelo órgão competente designado pelo Poder Executivo e 
incinerados no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Artigo 4º - O descumprimento desta lei ensejará ao infrator a multa de 100 (cem) UFESP, por produto 
comercializado, transportado e/ou armazenado, dobrada em caso de reincidência. 

§ 1º – Na hipótese de reincidência, além da multa, será cassada a eficácia da Inscrição no Cadastro de 
Contribuinte do ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços) dos 
estabelecimentos infratores. 

§ 2º – A multa e cassação serão aplicadas após regular procedimento administrativo, garantida a ampla 
defesa. 

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da data de sua publicação. 

Artigo 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias. 

Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a oferta e apresentação de produtos ou serviços 
devem assegurar informações corretas, claras e precisas sobre as características de composição, bem 
como, sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

Além disso, o Código Sanitário do Estado de São Paulo dispõe que, os princípios sobre proteção, promoção 
e preservação da saúde tem por objetivo assegurar condições adequadas de qualidade na produção, 
comercialização e consumo de bens e serviços de interesse à saúde, incluindo procedimentos e técnicas 
que promovam o controle de doenças ou fatores de risco à saúde. 
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Ademais, devemos salientar que toda a produção de alimentos deve passar por um controle rígido de 
técnicas de elaboração e manipulação, principalmente, no que tange à fabricação da “massa de pão”, com o 
intuito de assegurar as condições adequadas para a comercialização do “nosso pão de cada dia”. 

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de 
lei. 

 

Sala das Sessões, em 21/5/2012 

 

a) Orlando Morando - 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/spl_consultas/consultaDetalhesProposicao.do#inicio 

Ementa - Dispõe sobre normas para a comercialização, transporte e armazenamento de massa fresca para 
fabricação de pães.  

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação - Armazenamento, Composição, Fabricação, Identificação do Lote, Normas, Origem do Produto, 
Prazo de Validade, Transporte. 

 

 

Tramitação: 
 

23/05/2012 - Publicado no Diário da Assembleia, página 24 em 23/05/2012  

25/05/2012 - Pauta de 1ª sessão.  

28/05/2012 - Pauta de 2ª sessão.  

29/05/2012 - Pauta de 3ª sessão.  

30/05/2012 - Pauta de 4ª sessão.  

31/05/2012 - Pauta de 5ª sessão.  
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PROJETO DE LEI Nº1.060, DE 2011 
Dep. Roberto Massafera - PSDB 

 

Fica proibida no Estado de São Paulo a produção, a 
comercialização e a utilização de produtos destinados à 
alimentação de ruminantes que contenham em sua composição 
proteínas e gorduras de origem animal e dá outras 
providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica proibida em todo o Estado de São Paulo a produção, a comercialização e a utilização de 
produtos destinados à alimentação de ruminantes que contenham em sua composição proteínas e gorduras 
de origem animal. 

Parágrafo único – Incluem-se nesta proibição a cama de aviário, os resíduos da criação de suínos, como 
também qualquer produto que contenha proteínas e gorduras de origem animal. 

Artigo 2º - Excluem-se da proibição de que trata o artigo anterior, o leite e os produtos lácteos, a farinha de 
ossos calcinados, sem proteínas e gorduras, a gelatina e o colágeno preparados exclusivamente a partir de 
couros e peles. 

Parágrafo único – A critério da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, integrante da Secretaria Estadual 
de Agricultura e Abastecimento, mediante análise de risco, poderão ser excluídos outros produtos e 
insumos. 

Artigo 3º - Os rótulos e as etiquetas dos produtos destinados à alimentação de não ruminantes, que 
contenham qualquer fonte de proteínas e gorduras de origem animal, exceto os produtos mencionados no 
artigo 2º desta lei, deverão conter no painel principal e em destaque, a seguinte expressão: “Uso proibido na 
alimentação de ruminantes.” 

Artigo 4º - Os produtos destinados à alimentação de ruminantes estão sujeitos a análises de fiscalização 
para a identificação dos ingredientes utilizados como fonte de proteína. 

Parágrafo único – Comprovada a utilização da cama de frango como alimento para os ruminantes, os 
animais deverão ser abatidos pelas autoridades de defesa sanitária. 

Artigo 5º - Os resíduos orgânicos resultantes das criações animais, como a cama de frango devem ser, 
preferencialmente, reutilizados na propriedade como adubos orgânicos ou receber tratamento adequado. 

Artigo 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas, se necessário. 

Artigo 7º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A cama de frango é um subproduto da produção avícola, é uma espécie de “tapete” que forra o chão das 
granjas evitando o contato direto das aves com o mesmo. É feita de serragem, palha ou cascas de grãos 
como arroz e o café. Tal cobertura, com o tempo, acumula restos da ração não aproveitada pelas aves, 
fezes e restos de penas. 

Há, também, na ração dos frangos, farinha de carne e, aproximadamente 30% da ração ingerida é 
eliminada pelas fezes dos animais sem ser digerida. 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Estadual  

 

 21

Após a retirada e o abate das aves a cama recebe duas destinações. A primeira como adubo em culturas 
agrícolas, o que é aceito pelas autoridades sanitárias, uma vez que possui vários nutrientes, como 
nitrogênio, fósforo e potássio em quantidades interessantes e úteis às culturas e que podem ser 
prontamente disponibilizados para as plantas. O fornecimento de tais nutrientes melhora a estrutura do solo, 
visto que tem matéria orgânica que o adubo químico não tem, além de diminuir o custo da produção. No 
entanto, muitos produtores dão outra destinação, isto é, ainda utilizam a cama de frango como complemento 
alimentar do gado bovino, o que é um risco para a saúde humana, pois contém elementos oriundos do 
descarte destes animais, gerando risco da transmissão de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida 
como o “mal da vaca louca”, além do botulismo e outras doenças. E não é só isso, a cama de frango pode 
trazer resíduos de antibióticos, hormônios, inseticidas utilizados na produção avícola, como também, a 
presença de bactérias, arames e pregos, de onde se conclui de que é totalmente inadequada como 
complemento alimentar. 

Sabe-se que a sua utilização tem reflexos de ordem econômica, na medida em que o custo por cabeça de 
gado diário com farelo de trigo, milho e soja é de R$ 3,00 (três reais) e com a cama de frango cai para R$ 
1,00 (um real), assim muitos produtores a utilizam como complemento alimentar, como já mencionado 
anteriormente, o que é um absurdo, pois estão colocando o fator econômico à frente da qualidade do 
alimento e das questões de saúde pública, importantíssimos para a preservação da vida do ser humano. 

Diante disto é que muitos pesquisadores e técnicos já sinalizaram para uma destinação legal, segura e 
correta do emprego da cama de frango, ou seja, adubação de pastagens, visto que o material, como já 
mencionado, apresenta nutrientes que podem ser incorporados ao solo, apresentando ótimos resultados 
como fertilizantes, e acabam por promover o incremento na produtividade das lavouras com redução de 
custo de produção, cujos efeitos positivos proporcionam melhorias de capacidade de armazenamento de 
água no solo, pois as plantas adubadas com adubo orgânico resistem mais ao veranico, porém, o uso da 
referida cama como adubo, para que seja realmente seguro deve passar pela técnica da compostagem, que 
é um processo de fermentação do esterco, que acontece quando este material é amontoado em local 
sombreado e mantido adequadamente umedecido e arejado, a fim de que aconteça a transformação deste 
resíduo em um adubo orgânico homogêneo, rico em nutrientes disponíveis para as plantas, pois o seu 
emprego de forma errônea é prejudicial ao meio ambiente. 

Outro ponto a ser destacado é que atualmente 60% dos produtos na fabricação de adubos são importados, 
desta forma, o uso da cama de frango como adubo orgânico reduzirá a dependência da importação de 
fertilizantes, refletindo positivamente no contexto de mercado. 

Pelo exposto, não restam dúvidas de que o combate do uso da cama de frango como alimento de bovinos 
se tornou uma estratégia para se evitar a doença no país, já que na ração de aves existem componentes 
protéicos de origem animal que podem ser fonte de contaminação de rebanhos, logo a sua proibição, nos 
moldes ora propostos pelo presente projeto de lei, é uma medida preventiva de suma importância para 
evitar os riscos potenciais de disseminação da “doença da vaca louca”, bem como de outras doenças 
graves. 

Por último, é de bom alvitre ressaltar que além do risco à saúde há, ainda, o risco comercial que a prática do 
uso da cama de frango submete o Estado, em virtude de que alguns países como Estados Unidos e a 
própria União Européia proíbem a importação de carne derivada de fazenda que alimenta o seu rebanho 
com a referida cama. 

Isto posto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação desta propositura. 

Sala das Sessões, em 8/11/2011 

a) Roberto Massafera - 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/spl_consultas/consultaDetalhesProposicao.do# 

Ementa - Proíbe a produção, a comercialização e a utilização de produtos destinados à alimentação de 
ruminantes que contenham em sua composição proteínas e gorduras de origem animal. 
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Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação –  Adubo Orgânico, Alimentação, Gordura Animal, Produção, Proibição, Ruminante, Utilização 

 

 

Tramitação: 
 

10/11/2011 - Publicado no Diário da Assembleia, página 24 em 10/11/2011 

11/11/2011 - Pauta de 1ª sessão.  

16/11/2011 - Pauta de 2ª sessão.  

17/11/2011 - Pauta de 3ª sessão.  

18/11/2011 - Pauta de 4ª sessão.  

21/11/2011 - Pauta de 5ª sessão.  

23/11/2011 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CAE - Comissão de 
Atividades Econômicas. CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento.  

25/11/2011 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

09/12/2011 - Distribuído ao Deputado Cauê Macris  

09/03/2012 - Recebido do relator, Deputado Cauê Macris, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto favorável  

28/03/2012 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Cauê Macris, favorável  

30/03/2012 - Entrada na Comissão de Atividades Econômicas  

02/04/2012 - Distribuído ao Deputado Celino Cardoso  

19/04/2012 - Recebido do relator, Deputado Celino Cardoso, pela Comissão de Atividades Econômicas, 
com voto favorável 

16/05/2012 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Celino Cardoso, favorável 

16/05/2012 - Entrada na Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento 

29/05/2012 - Distribuído ao Deputado Welson Gasparini 
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PROJETO DE LEI Nº337, DE 2012 
Rafael Silva - PDT 

 

Altera a Lei nº 11.241/2002, obrigando os produtores do setor 
sucroalcooleiro, inclusive as usinas que procedam ao cultivo 
próprio ou mediante arrendamento, a tomar as providências 
que determina.  

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - O Artigo 1º da Lei nº 11.241/2002, mantida a redação dos parágrafos 2º e 3º, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

“Artigo 1º – Os produtores do setor sucroalcooleiro que usem o 
fogo como método facilitador da colheita, inclusive as usinas 
que procedam da mesma forma no cultivo canavieiro próprio ou 
mediante arrendamento, ficam solidariamente obrigados a 
cumprir as seguintes antecipações de prazos para a eliminação 
do referido método: 

I – de 2021 para 2014, nos terrenos com declividade de até 
12% (doze por cento); 

II – de 2031 para 2017, nos terrenos com declividade acima de 
12% (doze por cento). 

§ 1º – Ficam definidos como fundamentos das antecipações de 
prazos para os fins desta lei os mesmos em que se assenta o 
Protocolo de Cooperação celebrado entre o Governo do Estado 
e a União da Agroindústria Canavieira de São Paulo para a 
adoção de ações destinadas a consolidar o desenvolvimento 
sustentável do setor sucroalcooleiro no Estado, assinado em 4 
de junho de 2007”. (NR). 

 

Artigo 2º - O Artigo 13 da Lei nº 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 13 - O descumprimento à obrigação prevista no artigo 2º 
acarretará a aplicação de multa, no valor de 500 (quinhentas) 
UFESP’s por hectare ou fração que tenha sofrido ação da 
queima da palha da cana-de-açúcar, aumentada em 50% 
(cinqüenta por cento), de forma cumulativa, em cada uma das 
reincidências”. (NR). 

 

Artigo 3º - O Artigo 16 da Lei nº 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Artigo 16 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogados o §2º do artigo 1º e os artigos 16 e 17 da Lei 
nº 10.547, de 2 de maio de 2000”. (NR). 

 

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as Disposições Transitórias 
da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000. 
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Justificativa: 
 

Esta propositura legislativa tem por fim a antecipação dos prazos de eliminação do método desempalhador 
e facilitador da colheita no cultivo canavieiro, com os mesmos fundamentos em que se assenta o protocolo 
de cooperação celebrado entre o Governo do Estado e a União da Agroindústria Canavieira de São Paulo 
para a adoção de ações destinadas a consolidar o desenvolvimento sustentável da indústria canavieira no 
Estado paulista. 

Apesar de existir documento assinado pelos representantes do Poder Público e pelos líderes dos 
produtores do setor sucroalcooleiro, não contamos com a segurança do cumprimento do acordo firmado, a 
menos que se aprove lei específica, nos mesmos moldes do compromisso acordado. 

Com efeito, a atividade sucroalcooleira tem relevante importância no Estado de São Paulo, contribuindo 
significativamente para o seu desenvolvimento econômico e a geração de empregos, renda, divisas e 
tributos, distribuídos por toda sua cadeia produtiva. 

Por outro lado, as mudanças climáticas globais exigem medidas de responsabilidade entre agentes públicos 
e privados para evitar o agravamento das condições ambientais e a consequente queda da qualidade de 
vida da população, entre as quais o estímulo ao uso de combustíveis de fontes renováveis. 

Além das comprovadas agressões ao meio ambiente e à vida do planeta, necessária se torna a observação 
dos malefícios causados à saúde das pessoas que residem nos municípios atingidos pela fuligem das 
queimadas. 

Por conseguinte, o planejamento da expansão da agricultura energética, em seus aspectos agroambientais, 
é necessário para que a economia paulista se desenvolva de forma ordenada e sustentável, com base na 
parceria entre as instituições públicas e privadas. 

Assim, é urgente o esforço dos produtores, com a orientação do setor público, a fim de que seja erradicado 
totalmente o uso da queima da cana-de-açúcar como método facilitador de seu corte, o que trará benefícios 
ao meio ambiente e à população das cidades e vilas próximas às áreas de cultivo. 

Além desses argumentos, temos a situação relacionada ao trabalho semiescravo do pessoal do setor, 
inviabilizando até mesmo a possibilidade de aposentadoria, visto que os trabalhadores dificilmente 
conseguem, de forma produtiva, chegar à idade própria para a obtenção desse direito. 

Outrossim, convém esclarecermos que chegaram ao nosso conhecimento algumas informações de que o 
acordo em questão não será respeitado, com a consequente assinatura de outro documento aumentando o 
prazo. Se realmente existe intenção em se respeitar o prazo acordado, por que então não se aprovar uma 
lei nesse sentido? 

Por esses motivos, contamos com o voto favorável das Senhoras Deputadas e dos Senhores Deputados 
desta Assembleia Legislativa, sempre empenhados com muita dedicação no trabalho em prol do bem-estar 
do povo, da proteção ao meio ambiente e das práticas de economia sustentável em nosso Estado. 

 

Sala das Sessões, em 17-5-2012 

 

a) Rafael Silva - PDT 

 

 

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/consultaDetalhesProposicao.do#inicio 
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Ementa - Altera o artigo 1º da Lei nº 11.241/2002, que dispõe sobre a eliminação gradativa da queima da 
palha da cana-de-açúcar.  

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação - Cana de Açúcar, Eliminação, Palha, Queimada. 

 

 

Tramitação: 
 

22/05/2012 - Publicado no Diário da Assembleia, página 28 em 22/05/2012  

23/05/2012 - Pauta de 1ª sessão.  

24/05/2012 - Pauta de 2ª sessão.  

25/05/2012 - Pauta de 3ª sessão.  

28/05/2012 - Pauta de 4ª sessão.  

29/05/2012 - Pauta de 5ª sessão.  

.  
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PROJETO DE LEI Nº385, DE 2012 
Simão Pedro – PT 

 

Dispõe sobre os incentivos à implantação de sistemas de 
produção agroecológica e orgânica pelos agricultores familiares 
do Estado de São Paulo.  

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os incentivos à implantação de sistemas de produção agroecológica e 
orgânica pelos agricultores familiares do Estado de São Paulo. 

§ 1º. Considera-se agricultor familiar aquele que pratica atividades no meio rural e utiliza, 
predominantemente, mão de- obra da própria família nas atividades econômicas, observados, 
simultaneamente, os requisitos fixados na Lei Federal nº 11.326/2006. 

§ 2º Para atender ao disposto no parágrafo anterior, considerar-se-ão todas as formas de posse da 
propriedade, mesmo as de caráter precário, inclusive as detidas por arrendatários, posseiros, meeiros, 
parceiros e assentados rurais. 

Artigo 2°. Considera-se sistema de produção agroeco lógica a proposta de agricultura que seja socialmente 
justa, economicamente viável, ecologicamente sustentável e que englobe formas de produção orgânica, 
biodinâmica ou outros estilos de base ecológica estabelecidos na Lei federal nº 10.831/2003. 

Artigo 3º. O Governo do Estado definirá políticas de incentivo à adoção de sistemas de produção 
agroecológica e orgânica pelos agricultores familiares do Estado de São Paulo, através dos seguintes 
instrumentos: 

I - prestação de assistência técnica e extensão rural pública; 

II - pesquisa agroecológica e sistematização de experiências dos saberes tradicionais; 

III - comercialização de produtos agroecológicos, por meio do fortalecimento de mercado de venda direta, 
indireta e mercados institucionais promovidos pelas políticas públicas; 

IV - consumo de produtos agroecológicos pelos beneficiários de programas sociais e de alimentação 
escolar; 

V - apoio a feiras agroecológicas; 

VI – apoio à criação de mecanismos de controle para a garantia da qualidade orgânica como a certificação, 
os sistemas participativos de garantia e o controle social para a venda direta sem certificações, observado, 
no que couber, o disposto no Decreto federal nº 6.323/2007 ou o que o suceder; 

VII - apoio às organizações de controle social e às entidades que atuem com avaliação da conformidade ou 
formas de participativas de avaliação de produtos agroecológicos no Estado; 

VIII - definição de linhas de crédito rural; 

IX - apoio à organização de agricultores e consumidores de produtos agroecológicos; 

X - ações voltadas à educação para o consumo responsável, incluindo visitas de consumidores aos locais 
de produção; 

XI - promoção de eventos sobre agroecologia; 

XII - adequação da legislação referente ao ICMS Ecológico; 

XIII – introdução de temas relativos à agroecologia no ensino de nível fundamental, médio e superior; 

XIV – complementação do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo, estabelecendo as 
zonas prioritárias para a produção diversificada, policultora e agroecológica de base familiar. 
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§ 1º. A entidade pública oficial responsável pela assistência técnica e extensão rural no Estado priorizará o 
atendimento aos agricultores familiares. 

§ 2º. As entidades oficiais de pesquisa agropecuária que atuam com o tema agroecológico devem receber 
apoio dos diversos fundos públicos. 

Artigo 4°. Considera-se Feira de Produtos Agroecoló gicos o espaço permanente destinado à reunião do 
conjunto dos consumidores e de agricultores familiares que comercializem produtos de origem 
agroecológica por mecanismos de controle para a garantia da qualidade orgânica, quer seja certificação 
auditada, participativa ou por controle social, em local predeterminado, com publicidade e com estrutura 
física dotada de identidade visual específica. 

Artigo 5°. Os sistemas de produção agroecológica se rão construídos com apoio de uma rede de gestão 
compartilhada da qual participem órgãos públicos e entidades que atuem com agroecologia ou que possam 
contribuir com pesquisas e outros meios para a consolidação do sistema. 

Parágrafo único. Serão criados mecanismos que permitam o concurso integrado dos órgãos e entidades de 
que trata o caput deste artigo, em especial as universidades estaduais, os institutos de pesquisa, os órgãos 
de assistência técnica e extensão rural, e entidades do terceiro setor. 

Artigo 6º. A adesão das Prefeituras Municipais ao sistema de que trata esta lei será articulada pelos órgãos 
competentes do governo estadual a fim de que a produção agroecológica dos municípios seja incentivada e 
aproveitada Artigo. 7º. A implantação de sistemas de produção agroecológica, nos moldes preconizados 
nesta lei, terá prioridade entre as políticas públicas formuladas para a área. 

Artigo 8º. Esta lei será regulamentada por decreto do Governador do Estado, no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias, a contar da data de sua publicação. 

Artigo 9°. As despesas decorrentes da aplicação des ta lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a CPI da Segurança Alimentar, da qual tive a honra de ser o 
relator, durante seis meses (outubro 2010 a março 2011) e depois de ouvir cerca de 20 autoridades no 
assunto (pesquisadores da USP, UFSCar, UNESP e Unicamp, lideranças de movimentos sociais, 
autoridades), chegou a conclusões assustadoras sobre o uso de centenas de agrotóxicos nas lavouras 
paulistas. 

De outro lado, mostrou também a falta de políticas públicas do governo estadual no sentido de incentivar e 
promover uma agricultura que não agrida desta forma trabalhadores da lavoura, meio ambiente e 
consumidores, de base policultora e sustentável, inclusive produzindo uma série de Indicações ao Governo 
do Estado, para que este desenvolvesse o imprescindível incentivo e apoio à produção de base 
agroecológica. 

O Brasil, desde 2008, detém o triste posto de maior consumidor de agrotóxicos do mundo, passando os 
Estados Unidos (maior produtor mundial de alimentos). E é nosso Estado que detém, por sua vez, a triste 
marca de deter a maior parte do comércio de agrotóxicos, como a própria CPI apurou. Transcrevemos o 
depoimento da Dra. Letícia Rodrigues da Silva, Gerente de Normatização e Avaliação na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA), ligada ao Ministério da Saúde, à CPI, em 01.12.2010: 

“O Estado de São Paulo é um dos principais Estados em comercialização de produtos agrotóxicos... 
Ressaltando que neste gráfico [2009] se encontram não somente as vendas a distribuidores e vendas direta 
aos produtores, mas também aquelas vendas que acontecem dentro das indústrias. Então o Mercado, a 
venda de agrotóxicos no Estado de São Paulo corresponde a 30% do Mercado no país, em segundo lugar o 
Estado do Mato grosso,... com 14% e... Paraná em terceiro lugar com 11%, Rio Grande do Sul com 9% e 
Minas Gerais com 6,5%.” 

O Estado de São Paulo usa cerca de 100 mil toneladas de agrotóxico por ano, em suas lavouras, segundo o 
mesmo depoimento à CPI. 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Estadual  

 

 28

Os dados do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos (PARA)/2010, desenvolvido pela mesma 
ANVISA, recolheu 2.488 amostras, das quais 28% foram consideradas insatisfatórias por apresentarem 
resíduos de produtos agrotóxicos não autorizados, ou então autorizados, mas com limite de resíduos acima 
do permitido por lei. Foram monitoradas dezoito culturas, escolhidas pelos dados de consumo obtidos pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No caso extremo do pimentão, nada menos do que 
91,8% das amostras foram insatisfatórias. 

Os agrotóxicos são fonte de preocupação crescente de saúde pública, devido ao enorme mal que causam a 
trabalhadores e consumidores, sendo seu uso associado a uma série infindável de doenças graves, entre 
elas vários tipos de câncer. 

Também são fonte cada vez maior de preocupação dos setores que estudam os seus impactos no meio 
ambiente, matando indiscriminadamente flora, fauna e insetos úteis, e poluindo os solos, aqüíferos, e o ar, 
em grande prejuízo ao ecossistema. 

Infelizmente, tratam-se de grandes interesses de poucas empresas, que movimentam o inacreditável 
número de mais de 7 bilhões de dólares anuais com o mercado de venenos agrícolas. 

É aí que tem que ser firme a atuação do Estado, no sentido de garantir à sociedade paulista a opção de 
acesso a um alimento limpo e saudável, cumprindo o mandamento constitucional de Direito Humano à 
Alimentação Adequada, que contém não só a dimensão de quantidade de alimentos, mas também o da 
qualidade e sanidade dos alimentos. 

Sabemos também que, por falta de corretos incentivos do Estado tanto para um aumento da produção 
agroecológica, como para a criação de centros de escoamento nas cidades, os produtos orgânicos chegam 
aos grandes centros consumidores por um preço que não agrada nem aos produtores, nem aos 
consumidores, acabando por encarecer nas escalas intermediárias de comércio. 

Ressalte-se, ainda que é dever Constitucional do Estado federativo atuar na preservação e promoção de 
um meio ambiente saudável e equilibrado – o que é diametralmente oposto ao uso abusivo de venenos que 
aí está. 

É o que o presente Projeto de Lei propõe, ao incentivar e promover a agricultura familiar de base 
agroecológica. 

A agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos que chegam à mesa do brasileiro. -
Na agroecologia, a agricultura é vista como um sistema vivo e complexo, inserida na natureza rica em 
diversidade, inúmeros tipos de plantas, animais, microorganismos, minerais e infinitas formas de relação 
entre estes e outros habitantes do planeta Terra. 

A Agricultura Familiar, por vocação, é policultora e inclusiva, gerando trabalho e fixação do homem no 
campo. É dever do Estado incentivá-la na direção do cultivo agroecológico, protegendo- a de interesses de 
lucro de poucos, e atendendo também ao interesse do consumidor da cidade. 

Lembre-se que a agroecologia engloba ramificações e especializações, como agricultura biodinâmica, 
agricultura ecológica, agricultura natural, agricultura orgânica, etc. 

Assim é que os espaços rurais do Estado do São Paulo, onde já se adotou por conta própria este tipo de 
cultivo, passam a ser não são somente espaços de produção, mas também espaços que permitem o 
desenvolvimento de outras atividades, como o turismo rural e aquelas voltadas à transformação de 
alimentos, sempre aliados à preservação e à conservação ambiental. 

Diante de todo o exposto, peço o apoio de meus pares à aprovação de tão importante Projeto, para que 
possamos com estas medidas estar à frente de atender aos mais caros anseios da sociedade paulistana, 
não só atual, como a de futuras gerações. 

 

 

Sala das Sessões, em 31/05/2012 

 

a) Simão Pedro – PT 
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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/consultaDetalhesProposicao.do#inicio 

Ementa - Dispõe sobre os incentivos à implantação de sistemas de produção agroecológica e orgânica 
pelos agricultores familiares do Estado.  

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação - Agricultores Familiares, Agricultura Familiar, Implantação, Incentivos, Sistemas de Produção 
Agroecológica e Orgânica. 

 

 

Tramitação: 
 

02/06/2012 - Publicado no Diário da Assembleia, página 15 em 02/06/2012  

05/06/2012 - Pauta de 1ª sessão.  


