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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.  

07/06/2012 - Publicado despacho: Junte-se o Pl nº 337/12 ao Pl nº 385/07, nos termos do artigo 179, da XIV 
CRI. (DA p. 16)  

07/06/2012 - PRONTO PARA A ORDEM DO DIA-Instrução completa por força da juntada, nos termos do 
artigo 179, § 2º da XIV CRI  

11/06/2012 - Anexado ao Projeto de lei 385/2007   
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PROJETO DE LEI Nº385, DE 2007 
Rafael Silva – PDT 

 

Altera a Lei nº 11.241, de 19 de setembro de 2002, que dispõe 
sobre a eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-
açúcar e dá providências correlatas. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - O artigo 2º da Lei nº. 11.241 de 19 de setembro de 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 eliminar esta prática”. (NR) 

Artigo 2º - Inclua-se o “artigo 17, § 1º, 2º e 3º na referida Lei, com a seguinte redação: 

Artigo 17 – O não cumprimento no que determina a presente Lei e nas exigências e condições instituídas 
em razão da aplicação de suas normas, sujeita o infrator ao pagamento de multa de 60 (sessenta) UFESP’S 
por hectare de área queimada. 

§ 1º - A penalidade estabelecida neste artigo será aplicada sem prejuízo das já estabelecidas na legislação 
federal, estadual e municipal que tenha por finalidade o controle da poluição e a proteção do meio ambiente. 

§ 2º - Além das penalidades previstas neste artigo, o infrator será obrigado à recomposição da vegetação, 
quando for o caso, de acordo com critérios definidos pela Secretaria do Meio Ambiente. 

§ 3º - As penalidades decorrentes do descumprimento das disposições deste decreto incidirão sobre o 
responsável pela queima, seja ele proprietário, arrendatário, parceiro ou posseiro, ainda que praticadas por 
preposto ou subordinado e no interesse do proponente ou superior hierárquico”. (NR) 

Artigo 3º - Ficam revogados os artigos 1º, 2º e 3º das Disposições Transitórias. 

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro do ano subseqüente à data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A necessidade da antecipação para o término da queima da palha da cana-de-açúcar se faz necessária, 
comprovadamente, por estudos já realizados por ambientalistas, que demonstram que as queimadas 
causam sérios danos à atmosfera e à saúde da população. Pesquisas apontam que as fuligens da queima 
podem causar câncer, além do que o sistema respiratório pode ser afetado diretamente. 

Outros estudos, divulgados pelo mundo, mostram que o aquecimento global vai interferir diretamente no 
clima em todo o planeta e as queimadas prejudicam, sobremaneira, a atmosfera. 

Sala das Sessões, em 27/4/2007 - 

 

 

Informações complementares: 
 

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

www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/menuitem.3e136e51dbed8e7df874a8b8f20041ca/?vgnextoid=edf5230a
03a67110VgnVCM100000590014acRCRD 
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Ementa : Altera a Lei nº 11.241, de 2002, que dispõe sobre a eliminação gradativa da queima da palha da 
cana-de-açúcar 

Regime : Tramitação Ordinária 

Indexação : Agricultura, Cana De Açúcar, Lei Estadual 11241/2002, Meio Ambiente, Palha, Queimada 

 

 

Tramitação: 
 

03/05/2007 - Publicado no Diário da Assembléia, página 22 em 03/05/2007 

04/05/2007 - Pauta de 1ª sessão. 

07/05/2007 - Pauta de 2ª sessão. 

08/05/2007 - Pauta de 3ª sessão. 

09/05/2007 - Pauta de 4ª sessão. 

10/05/2007 - Pauta de 5ª sessão. 

16/05/2007 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente. CFO - Comissão de Finanças e Orçamento. 

17/05/2007 - Entrada na Comissão de Constituição e Justiça 

23/05/2007 - Distribuído ao Deputado André Soares 

12/06/2007 - Comissao - Devolvido ao Secretário de Comissoes 

27/06/2007 - Aprovado o parecer do Deputado André Soares, favorável 

27/06/2007 - Recebido com parecer do relator André Soares favorável, pela Comissão de Constituição e 
Justiça 

29/06/2007 - Entrada na Comissão de Defesa do Meio Ambiente 

05/07/2007 - Distribuído ao Deputado José Bittencourt 

03/08/2007 - Comissao - Devolvido ao Secretário de Comissoes 

15/08/2007 - Aprovado o parecer do Deputado José Bittencourt, favorável 

15/08/2007 - Recebido com parecer do relator José Bittencourt favorável, pela Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente 

16/08/2007 - Entrada na Comissão de Finanças e Orçamento 

24/08/2007 - Distribuído ao Deputado Jonas Donizette 

29/08/2007 - Comissao - Devolvido ao Secretário de Comissoes 

04/09/2007 - Concedida vista ao Deputado Samuel Moreira 

06/09/2007 - Devolvido da vista 

11/09/2007 - Aprovado o parecer do Deputado Jonas Donizette, favorável ao projeto com emenda 

11/09/2007 - Recebido com parecer do relator Jonas Donizette favorável ao projeto com emenda, pela 
Comissão de Finanças e Orçamento 

21/09/2007 - Publicados: Parecer nº 2211/07, da CCJ –favorável à proposição; Parecer nº 2212/07, da 
CDMA–favorável à proposição e Parecer nº 2213/07, da CFO–favorável à proposição, com 
emenda. (DA p. 14) 

21/09/2007 - Pronto Para A Ordem Do Dia 

07/06/2012 - Publicado despacho: Junte-se o Pl nº 337/12 ao Pl nº 385/07, nos termos do artigo 179, da XIV 
CRI. (DA p. 16)  
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11/06/2012 - Anexado o Projeto de lei 337/2012. 
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PROJETO DE LEI Nº413, DE 2012 
Luis Carlos Gondim – PPS 

 

Dispõe sobre a inclusão da laranja in natura no cardápio da 
merenda escolar da Rede Oficial de Ensino do Estado de São 
Paulo.  

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir a laranja in natura na merenda escolar nos 
estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado de São Paulo. 

Artigo 2º - A laranja in natura constará do cardápio da merenda escolar diariamente, observadas as 
recomendações de ingestão diária de nutrientes. 

Parágrafo Único – Ficará garantida a oferta diária de, no mínimo, uma laranja a cada aluno da Rede Pública 
Oficial de Ensino do Estado de São Paulo. 

Artigo 3º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente. 

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

 

 

Justificativa: 
 

Esta proposição reflete nossa preocupação com a alimentação de mais de 6,5 milhões de estudantes 
matriculados na Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo. Também reflete nossa grande 
preocupação e aflição de milhares de citricultores paulistas que estão à beira de jogar fora 80 milhões de 
caixas de laranja. Sabemos que a merenda escolar é a única refeição que muitos alunos da rede pública 
recebem ao dia. A partir dessa premissa concluímos por imprescindível a presença da laranja in natura na 
merenda, posto que estariam em grande parte supridas as necessidades de ingestão diárias desse 
importante alimento, mister para o pleno desenvolvimento dos nossos jovens. 

É de conhecimento público que a citricultura vive hoje grave crise em toda sua cadeia produtiva. Como 
maior produtor nacional do produto, o Estado de São Paulo deve e precisa colocar em prática medidas que 
venham a amenizar os grandes prejuízos dos citricultores paulistas. O preço pago atualmente pela caixa de 
laranja pelas quatro fabricantes de suco instaladas no território paulista não cobre nem um terço dos custos 
dos produtores deste fruto, que chegam a R$ 7,00 a caixa. Às vésperas do início do processamento da 
laranja colhida em São Paulo e no Triângulo Mineiro na temporada 2012/13 pelas grandes indústrias de 
suco, o cenário para a cadeia produtiva se deteriora a cada dia, com os preços internacionais da commodity 
em baixa, os citricultores desalentados e a expectativa de que boa parte de mais uma grande safra 
simplesmente caia dos pomares e apodreça no chão sem compradores. 

Mesmo que o preço caia devido ao excesso de oferta, não haverá alteração deste quadro e o produtor terá 
que abrir valas e jogar a laranja fora ou dar para o gado consumir. 

Por falta de comprador, laranjas apodrecem no pé em São Paulo. A Citrus-BR (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Sucos Cítricos), que reúne três grandes empresas exportadoras do produto 
(Citrosuco/Citrovita, Cutrale e Louis Dreyfus), estima que a capacidade de processamento da safra será de 
247 milhões de caixas (40,8 kg), de um total de 364 milhões. Se o consumo "in natura" se mantiver na faixa 
dos 34 milhões, como em 2011, restará o excedente de 83 milhões de caixas de laranja, ou seja, BILHÕES 
DE LARANJAS JOGADAS FORA !!!!!!!!A título de exemplificação, em uma propriedade em Tatuí, no 
sudoeste paulista, a colheita da laranja está parada e cerca de 60% da produção deve ser perdida, muita 
fruta está apodrecendo no pomar e as que já foram colhidas, estão estragando nas caixas, em razão da 
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falta de compradores. A fruta era enviada para a indústria, que agora alega que não tem condição de moer. 
Nem as frutas que tinham contrato estão sendo recebidas. 

Segundo o Sr. Osni Hessed, por dia três mil caixas estão indo para o lixo. A situação se repete em outra 
propriedade no município de Itapeva, onde a laranja foi cultivada em uma área de 250 hectares e toneladas 
de laranja estão espalhadas pelo chão, 220 mil caixas foram vendidas, o restante, que encheria cerca de 15 
mil caixas, nem chegará a ser colhido. 

Um levantamento da Associação dos Citricultores do Estado de São Paulo-Associtrur revela, por exemplo, 
que cidades como Pirassununga chegou a ter 6 milhões de pés de laranja na sua área rural e hoje dispõe 
de aproximadamente 3 milhões, ou seja a metade. Em Santa Rita do Passa Quatro há alguns anos havia 4 
milhões de pés de laranja e atualmente não possui mais do que1 milhão de pés da fruta !!!!!!! 

O incremento da laranja como item obrigatório da merenda escolar no Estado de São Paulo se justifica por 
razões inquestionáveis, tanto na importância econômica para o desenvolvimento da citricultura paulista, 
quanto no aspecto nutricional para as crianças que freqüentam creches e escolas públicas. Há que se 
enfatizar, também, que com a adoção desta providência a atividade agrícola paulista, bem como os demais 
segmentos a ela afetos, serão em muito fortalecidos, colaborando com o desenvolvimento econômico do 
nosso Estado. 

 

Sala das Sessões, em 13-6-2012 

 

Luis Carlos Gondim - PPS 

 

 

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 inclusão da laranja "in natura" no cardápio da merenda escolar da Rede Oficial de 
Ensino do Estado.  

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação - Cardápio, Inclusão, Laranja In Natura, Merenda Escolar, Rede Oficial de Ensino. 

 

 

Tramitação: 
 

15/06/2012 - Publicado no Diário da Assembleia, página 16 em 15/06/2012  

18/06/2012 - Pauta de 1ª sessão.  

19/06/2012 - Pauta de 2ª sessão.  

20/06/2012 - Pauta de 3ª sessão.  

21/06/2012 - Pauta de 4ª sessão.  

22/06/2012 - Pauta de 5ª sessão.  
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PROJETO DE LEI Nº 965, DE 2011 
Estevam Galvão – DEM 

 

Altera a Lei nº 898, de 18 de dezembro de 1975, e dá 
providências correlatas. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:  

 

Artigo 1º - Na Região Metropolitana de São Paulo, até que seja promulgada a Lei específica da Área de 
Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, fica alterado o inciso IX do 
artigo 2º da Lei nº 898, de 18 de dezembro de 1975, com a redação dada pela Lei nº 2.177, de 26 de 
novembro de 1979, passando a vigorar com a seguinte nova redação: 

“Artigo 2º - [...] 

IX – Rio Guaió, até o limite da bacia do Córrego da Olaria Velha, na divisa dos Municípios de Poá e 
Suzano.(NR) 

Artigo 2º - O mapa constante no Anexo desta Lei, com a delimitação da alteração prevista nesta lei, lançada 
graficamente em escala 1:10.000 em base cartográfica, terá seu original depositado na Secretaria do 
Estado do Meio Ambiente e incorporado ao Sistema Gerencial de Informações – SGI, previsto no artigo 30 
da Lei nº 9.866, de 28 de novembro de 1997. 

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 
A presente propositura vem sanar discrepância existente desde a promulgação da Lei nº 2.177/79, que 
deixou de ajustar a delimitação dos novos perímetros das Áreas de Proteção aos mananciais, formada pela 
Bacia Hidrográfica do Rio Guaió, não levando em consideração que esta Bacia não contribui para o 
abastecimento de água para o consumo humano da Região Metropolitana de São Paulo. 

Com essa normatização, regiões de iguais características de uso e ocupação do solo, no Município de 
Suzano, tiveram enquadramentos diferenciados devido à adoção de um limite que não respeitou os 
divisores de águas das sub-bacias. 

Um dos limites da Bacia do Rio Guaió, por exemplo, foi estabelecido pelo projeto do traçado da futura Via 
Expressa São Paulo – Mogi das Cruzes, hoje obsoleto pela proposta de implantação do trecho leste do 
Rodoanel. Em decorrência disso, os parcelamentos de solo existentes à época, que contam com 
saneamento ambiental e infra-estrutura implantados, foram submetidos a regramentos de uso e ocupação 
do solo muito restritivos.  

Tal enquadramento não se justifica pelos objetivos da Lei de Preservação dos Mananciais, visto que a 
referida Bacia não é uma manancial essencial para o abastecimento público. 

Nesse contexto, com a alteração proposta, possibilita-se o estabelecimento do real domínio de propriedade 
aos proprietários dos imóveis ali estabelecidos, assegurando o direito do registro imobiliário e os benefícios 
dele decorrentes, sem prejuízo da preservação dos mananciais. 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 
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http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetalhesProposicao.do#inicio 

Ementa - Altera a Lei nº 898, de 1975, que disciplina o uso do solo para proteção dos mananciais, cursos e 
reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande São 
Paulo.  

Regime - Tramitação Urgência 

Indexação - Alteração Da Lei Estadual 898/1975, Manancial (Proteção), Recurso Hídrico, Reservatório De 
Água, São Paulo (Região Metropolitana), Uso Do Solo. 

 

 

Tramitação: 
 

07/10/2011 - Publicado no Diário da Assembleia, página 12 em 07/10/2011  

10/10/2011 - Pauta de 1ª sessão.  

11/10/2011 - 117ª Sessão Ordinária - Aprovado o Requerimento de Urgência.  

11/10/2011 - Alterado o regime para: PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA  

11/10/2011 - Pauta de 1ª sessão.  

12/10/2011 - Publicado Requerimento, do Deputado Estevam Galvão, solicitando tramitação em regime de 
urgência desta propositura. (DA p. 27)  

13/10/2011 - Pauta de 2ª sessão.  

17/10/2011 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CMADS - Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. CAMM - Comissão de Assuntos Metropolitanos e 
Municipais. CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento.  

18/10/2011 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

21/10/2011 - Comunicado Vencimento do Prazo  

24/10/2011 - Presidente solicita R.E.  

25/10/2011 - Juntado pedido de Relator Especial  

19/04/2012 - Designado como Relator Especial, a Deputada Maria Lúcia Cardoso Amary, pela comissão 
CCJR  

21/06/2012 - Recebido com voto favorável, da relatora especial Maria Lúcia Cardoso Amary, pela Comissão 
de Constituição Justiça e Redação  

21/06/2012 - Entrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

25/06/2012 - Juntado pedido de Relator Especial  

25/06/2012 - Comunicado Vencimento do Prazo  

25/06/2012 - Presidente solicita Relator Especial.  

26/06/2012 - Designado como Relator Especial, o Deputado Gil Arantes, pela comissão CMADS  
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PROJETO DE LEI Nº1.060, DE 2011 
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. 
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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 

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# 
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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. 

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 

05/06/2012 - Devolvido sem voto  

05/06/2012 - Distribuído a Deputada Maria Lúcia Cardoso Amary  

21/06/2012 - Recebido da relatora, Deputada Maria Lúcia Cardoso Amary, pela Comissão de Finanças 
Orçamento e Planejamento, com voto favorável  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


