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PROJETO DE LEI, Nº 97 DE 2013 
Autor: Chico Sardelli 

 

Proíbe a comercialização do aspartame e o seu uso na 
composição de alimentos e bebidas elaborados ou 
comercializados no Estado.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º – Esta lei estabelece normas de proteção à saúde e de responsabilidade por dano ao consumidor, 
nos termos do artigo 24, incisos V, VIII e XII, da Constituição Federal, para a eliminação dos riscos 
causados pelo consumo do aspartame. 

Artigo 2º – Ficam proibidas, no Estado de São Paulo, a industrialização e a comercialização de: 

I – aspartame; 

II – alimentos, confeitos, gomas de mascar, bebidas, enxaguatórios (anti-sépticos) bucais, remédios e 
quaisquer outros produtos que contenham aspartame em sua composição, em qualquer volume. 

Parágrafo único – Define-se o aspartame (N-L-alfa-aspartil- L-fenilalanina 1-metilester) como um dipéptido 
sintético composto pelos aminoácidos aspartato e fenilalanina, utilizado como aditivo alimentar para 
substituir o açúcar, 200 (duzentas) vezes mais doce que a sacarose. 

Artigo 3º – O Poder Público divulgará informações nas escolas, nas unidades de saúde e nos meios de 
comunicação a respeito dos riscos à saúde causados pelo uso do aspartame. 

Artigo 4º – A infração do disposto nesta lei acarretará aos responsáveis à multa diária de 100 (cem) a 1000 
(mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs), podendo ser até triplicada em caso de 
reincidência. 

§ 1º – As penalidades decorrentes de infrações às disposições desta lei serão impostas, nos respectivos 
âmbitos de atribuições, pelos órgãos estaduais de vigilância sanitária ou de defesa do consumidor. 

§ 2º – Os produtos cuja comercialização infringir esta lei serão recolhidos pela fiscalização, após a devida 
comprovação técnica de seu teor, devendo ser desprezados convenientemente, na forma regulamentar. 

Artigo 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua 
publicação oficial. 

Artigo 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Justificativa: 
 

Na busca por alternativas para substituir o açúcar refinado, muitos produtos foram lançados usando o 
aspartame como adoçante artificial. Mas essa substância não é uma opção saudável e pode trazer 
inúmeros malefícios ao nosso organismo. 

Na verdade, o aspartame é uma bomba relógio armada para explodir de vez com a saúde! Tontura, 
fraqueza, dormências e problemas de visão podem sinalizar envenenamento por metanol que pode ocorrer 
graças ao consumo constante e em longo prazo de produtos com aspartame. 

Composto de ácido aspártico, fenilalanina e metanol, o aspartame é diretamente afetado pelo aumento de 
temperatura.  

Bastam 30 graus para transformar metanol em formol e ácido fórmico, neurotoxinas que provocam a morte 
celular. A exposição crônica ao formol, mesmo em níveis baixos, comprovadamente causa danos 
neurológicos que podem se tornar irreversíveis se não houver tratamento. 
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Pesquisadores da Fundação Ramazzini, em Bolonha, na Itália, realizaram um estudo no qual comprovaram 
que o adoçante sintético provoca aumento no risco de câncer em cobaias. 

Eles misturaram doses diferentes de aspartame na ração de 1,8 mil cobaias por três anos - seu tempo de 
vida. A pesquisa indicou que uma a cada quatro cobaias fêmeas (25%) teve leucemia. Elas consumiram a 
metade do que é permitido aos seres humanos. 

Até que ponto o resultado dessa pesquisa deve motivar uma mudança no nosso consumo alimentar? 

O estudo não é o único que indica os malefícios do aspartame. 

Atualmente, nos Estados Unidos, existe uma campanha para banir o aspartame e outros adoçantes 
sintéticos do mercado. 

De acordo com os pesquisadores, eles causariam, além de cânceres, mal de Alzheimer, esclerose múltipla 
e doenças cardiovasculares, entre outros males. 

Os estudiosos começaram a pesquisar mais profundamente as propriedades dos adoçantes dietéticos 
quando notaram um aumento significativo de mortes repentinas entre esportistas ou pessoas com hábitos 
saudáveis. 

Pesquisadores apontam que o perigo do aspartame está no seu alto poder tóxico, já que é uma 
neurotoxina, ou seja, uma droga que destrói neurotransmissores que compõem o sistema nervoso. 

O aspartame é formado por ácido aspártico, fenilalanina e metanol. As duas primeiras substâncias, de 
acordo com pesquisas, causam respectivamente lesões cerebrais e bloqueiam a produção de serotonina, 
neurotransmissor responsável pelas sensações de bem estar. Níveis baixos de serotonina provocam 
insônia, depressão e mau humor. Já o metanol, considerada a mais nociva entre as substâncias que 
compõem o aspartame, é convertido, depois de ingerido, em formaldeído e ácido fórmico, duas substâncias 
tóxicas que afetam o funcionamento normal do cérebro. 

Segundo os estudiosos, na gravidez, os efeitos do aspartame podem passar diretamente para o feto. De 
acordo com a tese defendida por eles, a placenta pode concentrar a fenilalanina presente no adoçante e 
causar má formação cerebral no bebê. Vale lembrar que o teste do pezinho, realizado nos recém nascidos, 
é feito exatamente para medir o nível de fenilalanina do sangue. 

O metanol também é encontrado em grande quantidade em refrigerantes chamados “diet”. Apenas um litro 
de refrigerante “diet” contém em média 56 miligramas de metanol – sete vezes a quantia diária de consumo 
considerada segura pelos médicos. 

Mas isso é só parte do problema. Aspartame também contém um aminoácido chamado ácido aspártico. 
Suas excitotoxinas podem causar a morte de células que compõem a bainha de mielina das fibras nervosas. 
O fato das excitotoxinas estarem em forma líquida piora tudo, pois são absorvidas com muito mais rapidez e 
os malefícios são mais rápidos no organismo. 

Assim, fique esperto. 

Um dos maiores perigos do aspartame é que sua ingestão, normalmente feita em pequenas quantidades, 
mascara problemas que podem se tornar sério para o organismo. Se você tem os sintomas, procure logo 
seu médico. Se o problema for o aspartame, prepare-se para um tratamento que pode ser intensivo e, em 
casos mais extremos, incluir anticonvulsionantes e sessões de hemodiálise, já que o metanol afeta o 
funcionamento dos rins. 

Por esses motivos, tendo em vista a melhoria que esta proposição poderá trazer à Saúde Pública, contamos 
com o voto favorável das senhoras e dos senhores membros desta Assembleia Legislativa para a célere 
aprovação deste Projeto de lei. 

(Fonte de informações: 1) http://www.minhavida.com.br/alimentacao/ materias/13046-consumo-de-
aspartame-pode-afetaro- sistema-nervoso-e-os-rins - escrito por: Wilson Rondó, Medicina Ortomolecular e 
Nutrologia, revista eletrônica Minha Vida); 2) http://saude.terra.com.br/interna/0,,OI726597-EI1501,00.html - 
Adoçantes sintéticos podem causar males à saúde. 

 

Sala das Sessões, em 6-3-2013. 

a) Chico Sardelli - PV 
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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/propositura?id=1118732 

Ementa - Proíbe a comercialização do aspartame e o seu uso na composição de alimentos e bebidas 
elaborados ou comercializados no Estado. 

Indexação - Alimentos, Aspartame, Bebidas, Comercialização, Composição, Proibição, Uso. 

Regime - Tramitação Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

07/03/2013 - Publicado no Diário da Assembleia, página 25 em 07/03/2013 

08/03/2013 - Pauta de 1ª sessão. 

11/03/2013 - Pauta de 2ª sessão. 

12/03/2013 - Pauta de 3ª sessão. 

13/03/2013 - Pauta de 4ª sessão. 
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PROJETO DE LEI, Nº 551 DE 2012 
Autor: Ulysses Tassinari 

 

Estabelece a divulgação do tempo de decomposição das 
embalagens plásticas produzidas no Estado de São Paulo.  

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Todas as embalagens de composição plástica no produzidas no Estado de São Paulo deverão 
indicar o tempo de decomposição de seu respectivo produto, bem como os danos causados ao meio 
ambiente. 

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

O plástico é um material relativamente novo na natureza, tendo sido criado em 1962 pelo britânico 
Alexandre Parkes. Composto por milhares de átomos de carbono e hidrogênio apresenta ligações muito 
estáveis, o que torna sua decomposição extremamente lenta. Estudos afirmam que o plástico leva cerca de 
100 a 400 anos para se decompor, constituindo um grande problema ambiental. 

Em nossa sociedade, o consumo de produtos com embalagens plásticas aumentou significativamente. 
Anualmente, o Brasil acumula cerca de 2 milhões de toneladas de plástico pós-consumo (aquele que é 
descartado após o uso), segundo dados da Plastivida. 

Este material produz gases tóxicos quando é incinerado, o que faz da sua eliminação via queima 
complicada e indesejável. Uma alternativa ao plástico é o plástico biodegradável ou PHB 
(polihidroxibutirato), que, em aterros sanitários, vira pó em apenas seis meses. Contudo, sua utilização 
responde por menos de 1% do total de plásticos utilizados no mundo, devido ao alto custo para sua 
produção. 

Assim, este projeto visa educar toda a sociedade sobre o consumo consciente do plástico, bem como 
socializar o conhecimento dos danos causados ao meio ambiente por este material. 

  

Sala das Sessões, em 29/8/2012 

 

Ulysses Tassinari - PV 

 

 

Informações complementares: 
 

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

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

Ementa - Dispõe sobre a divulgação do tempo de decomposição das embalagens plásticas produzidas no 
Estado. Parecer nº 57, de 2013, de relator especial pela Comissão de Justiça e Redação. 

Indexação - Divulgação, Embalagens Plásticas, Tempo de Decomposição 
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Regime - Tramitação Urgência 

 

 

Tramitação: 
 

30/08/2012 - Publicado no Diário da Assembleia, página 17 em 30/08/2012  

31/08/2012 - Pauta de 1ª sessão.  

03/09/2012 - Pauta de 2ª sessão.  

04/09/2012 - Pauta de 3ª sessão.  

05/09/2012 - Pauta de 4ª sessão.  

06/09/2012 - Pauta de 5ª sessão.  

10/09/2012 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CMADS - Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.  

11/09/2012 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

14/09/2012 - Distribuído ao Deputado Afonso Lobato  

09/10/2012 - Recebido com voto do relator Afonso Lobato favoravel ao projeto na forma do substitutivo, pela 
Comissão de Constituição Justiça e Redação  

07/11/2012 - Concedida vista conjunta ao Deputado Carlos Cezar e ao Deputado Roque Barbiere  

28/11/2012 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Afonso Lobato, favoravel ao projeto na forma do 
substitutivo  

29/11/2012 - Entrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

30/11/2012 - Publicado Requerimento, da Deputada Regina Gonçaves, solicitando tramitação em regime de 
urgência desta propositura. (DA p. 12)  

05/12/2012 - Distribuído ao Deputado Milton Leite Filho  

12/12/2012 - Alterado o regime para: PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA  

12/12/2012 - 176ª Sessão Ordinária - Aprovado requerimento de urgência.  

13/12/2012 - Devolvido sem voto  

13/12/2012 - Distribuído à Deputada Regina Gonçalves.  

13/12/2012 - Recebido com voto do relator Regina Gonçalves favorável, pela Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável  

13/12/2012 - Aprovado como parecer o voto da Deputada Regina Gonçalves, favorável  

14/12/2012 - Publicados: Parecer nº 1703/12, da CCJR-favorável à proposição, na forma do substitutivo; 
Parecer nº 1704/12, da CMADS–favorável à proposição, na forma do substitutivo da CCJR. 
(DA p. 12)  

14/12/2012 - PRONTO PARA A ORDEM DO DIA  

19/12/2012 - 60 Sessão Extraordinária - Aprovado o substitutivo, prejudicado o Projeto.  

08/01/2013 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação.  

01/02/2013 - Reentrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

01/02/2013 - Juntado pedido de Relator Especial  

04/02/2013 - Comunicado Vencimento do Prazo  

04/02/2013 - Presidente solicita Relator Especial.  

05/02/2013 - Designado como Relator Especial, o Deputado Chico Sardelli, pela comissão CCJR  
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06/02/2013 - Recebido com voto propondo redação final, do relator especial Chico Sardelli, pela Comissão 
de Constituição Justiça e Redação 

07/02/2013 - Publicado Parecer nº 57/13, de RE pela CCJR, Deputado Chico Sardelli. (DA p. 29)-Redação 
Final  

07/02/2013 - Pauta de 1ª sessão.  

15/02/2013 - Recebido pelo Governador em: 15/02/2013 - prazo para sanção: 08/03/2013.  

16/02/2013 - Publicado Autógrafo nº 30.055. (DA p. 11)  

16/02/2013 - Aguardando Sanção  

09/03/2013 - Publicada Mensagem A-nº 051/13, de 08/03/13, do Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, opondo veto total a este Pl. (DA p. 11) 

11/03/2013 - Distribuído (VETO): CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CMADS - Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

11/03/2013 - Reentrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação 
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PROJETO DE LEI, Nº 775 DE 2011 
Autor: Campos Machado 

 

Torna obrigatório o uso de lacre higiênico na parte externa das 
tampas de latas, copos e garrafas que contenham bebidas de 
toda espécie fabricadas ou comercializadas no Estado. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Ficam os fabricantes de bebidas de toda a espécie obrigados a colocarem lacres higiênicos na 
parte externa das tampas de latas, copos ou garrafas que forem comercializadas no Estado de São Paulo. 

Artigo 2º - A desobediência aos ditames desta lei sujeitará a empresa infratora ao pagamento de multa. 

Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de 90 (noventa) dias, dispondo sobre o valor 
da multa. 

Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento vigente. 

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

 

 

Justificativa: 
 

A presente propositura tem o objetivo de garantir a utilização do lacre na parte externa das tampas de 
bebidas de toda espécie, com a finalidade de garantir maior higiene para consumo desses produtos. 

Esta lei visa proteger milhões de pessoas que  estariam livres de contrair doenças como a leptospirose 
provocada pela urina de ratos sobre as latas de bebidas que, armazenadas em depósitos imundos, 
aguardam o consumo. 

A proteção da vida, saúde e segurança do consumidor contra riscos no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos, são direitos básicos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Testes realizados nos laboratórios da Universidade de São Paulo comprovam a eficácia dos lacres 
higiênicos, com a diminuição da quantidade de microorganismos em cerca de 80%. Dessa forma, se as 
bebidas viessem com o invólucro, as pessoas ficariam menos expostas a fungos e bactérias, diminuindo, na 
mesma proporção, a possibilidade de se contrair doenças. 

Além do mais, antes da aplicação dos selos higiênicos são emitidos raios ultravioletas, que têm capacidade 
de matar os germes presentes no bocal das embalagens. Só depois, são aplicados os invólucros de 
alumínio que protegem contra as contaminações. 

O mercado brasileiro de refrigerantes produz 11,6 bilhões de litros por ano, o que representa o terceiro no 
ranking mundial, perdendo só para o México e para os Estados Unidos. São mais de 750 fábricas em todo o 
país, que produzem cerca de 3,5 mil marcas. O setor é responsável por mais de 600 mil empregos diretos e 
indiretos. O Brasil também está entre  os quatro maiores produtores de cerveja do mundo, com um volume 
anual de cerca de 8,22 bilhões de litros. O consumo per capita anual do produto é na média de 46,8 por 
habitante. 

Num país de mercado tão abrangente é natural que a proteção dada aos consumidores seja uma real 
preocupação dos representantes da sociedade brasileira. 

Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei por essa 
Casa de Leis. 
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Sala das Sessões, em 15-8-2011 

 

Campos Machado - PTB 

 

 

Informações complementares: 
 

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

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

Ementa: Torna obrigatório o uso de lacre higiênico na parte externa das tampas de latas, copos e garrafas 
que contenham bebidas de toda espécie fabricadas ou comercializadas no Estado. 

Regime: Tramitação Ordinária 

Indexação: Bebida, Comercialização, Fabricação, Lacre Higiênico, Obrigatoriedade, São Paulo (Estado), 
Tampa. 

 

 

Tramitação: 
 

17/08/2011 - Publicado no Diário da Assembleia, página 23 em 17/08/2011  

18/08/2011 - Pauta de 1ª sessão.  

22/08/2011 - Pauta de 2ª sessão.  

23/08/2011 - Publicado Requerimento, do Deputado Campos Machado, solicitando tramitação em regime de 
urgência desta propositura. (DA p. 23)  

23/08/2011 - Pauta de 3ª sessão.  

24/08/2011 - Pauta de 4ª sessão.  

25/08/2011 - Pauta de 5ª sessão.  

29/08/2011 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CS - Comissão de Saúde. 
CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento.  

30/08/2011 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

02/09/2011 - Distribuído ao Deputado Roque Barbiere  

17/11/2011 - Recebido do relator, Deputado Roque Barbiere, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto favorável ao projeto com emenda  

23/11/2011 - Concedida vista conjunta ao Deputado Fernando Capez e ao Deputado Geraldo Cruz  

02/02/2012 - Comunicado Vencimento do Prazo  

03/02/2012 - Presidente solicita Relator Especial.  

03/02/2012 - Juntado pedido de Relator Especial  

03/02/2012 - Juntado pedido de Relator Especial  

28/03/2012 - Designado como Relator Especial, a Deputada Heroilma Soares Tavares, pela comissão CCJR  

19/04/2012 - Entrada na Comissão de Saúde  

20/04/2012 - Recebido com voto favorável ao projeto com emenda,da relatora especial Heroilma Soares 
Tavares, pela Comissão de Constituição Justiça e Redação  
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25/04/2012 - Distribuído ao Deputado Celso Giglio  

26/06/2012 - Concedida vista a Deputada Analice Fernandes  

08/11/2012 - Devolvido da vista  

22/11/2012 - Recebido do relator, Deputado Celso Giglio, pela Comissão de Saúde, com voto favorável ao 
projeto e à emenda da CCJR  

27/11/2012 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Celso Giglio, favorável ao projeto e à emenda da 
CCJR  

27/11/2012 - Entrada na Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento  

06/12/2012 - Distribuído ao Deputado Luiz Cláudio Marcolino  

04/02/2013 - Recebido do relator, Deputado Luiz Cláudio Marcolino, pela Comissão de Finanças Orçamento 
e Planejamento, com voto favorável ao projeto e à emenda da CCJR 

19/02/2013 - Concedida vista ao Deputado Enio Tatto 

20/02/2013 - Devolvido da vista 

05/03/2013 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Luiz Cláudio Marcolino, favorável ao projeto e à 
emenda da CCJR 

12/03/2013 - Publicados: Parecer nº 250/13, de RE pela CCJR, Deputada Heloilma Soares-favorável à 
proposição, com emenda; Parecer nº 251/13, da CS -favorável à proposição e à emenda da 
CCJR e Parecer nº 252/13, da CFOP-favorável à proposição e à emenda da CCJR . (DA p. 
26) 

12/03/2013 - PRONTO PARA A ORDEM DO DIA 
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PROJETO DE LEI, Nº 479 DE 2009 
Autor: Feliciano Filho - PV 
 

Regulamenta o direito à informação, assegurado pelo Código 
de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 
1990), no âmbito do Estado de São Paulo, relativamente aos 
rótulos dos produtos e componentes dos produtos que 
contenham animal ou que tenham sido produzidos a partir de 
métodos que utilizem animal, sem prejuízo do cumprimento das 
demais normas aplicáveis. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1o - Na comercialização de qualquer produto que contenha animal, componente animal ou que tenha 
sido elaborado através de método que utilize animal, o consumidor deverá ser informado destas 
circunstâncias. 

Artigo 2o - Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in natura, o rótulo da embalagem 
ou do recipiente em que estão contidos deverá constar, em destaque, no painel principal, uma das 
seguintes expressões, dependendo do caso: "produto de origem animal” ou “componente do produto de 
origem animal” ou “produto testado em animal” ou “componente do produto testado em animal” ou “produto 
produzido a partir de teste em animal” ou “componente do produto produzido a partir de teste em animal”.  

Artigo 3o - As informações do rótulo deverão estar em língua portuguesa, com caracteres de tamanho e 
formato que as tornem ostensivas e de fácil visualização. 

Parágrafo único - A informação determinada no Artigo 2o também deverá constar do documento fiscal, de 
modo que essa informação acompanhe o produto ou ingrediente em todas as etapas da cadeia produtiva. 

Artigo 4o - Os estabelecimentos comerciais, as empresas, os produtores e os fornecedores abrangidos por 
esta lei, terão o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para se adequarem a esta norma legal. 

Artigo 5o - O não atendimento ao disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades, que 
poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo das de natureza cível, penal ou 
administrativa. 

I – Multa de dez UFESP por unidade comercializada em desacordo com as normas estabelecidas nesta lei. 

II – Suspensão temporária da atividade. 

III – Cassação da licença de funcionamento.     

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

 

 

Justificativa: 
 

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. 

Um dos princípios desta política é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo.  

É dever do Estado promover a educação e informação dos consumidores, quanto aos seus direitos e 
deveres, com vistas à melhoria das relações de consumo. 

É direito do consumidor, quando da oferta de produtos, receber informações corretas, claras, precisas e 
ostensivas sobre as características de tais produtos, dentre elas a origem e o método de produção. 
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Este direito é garantido eficazmente quando se aprimora a rotulagem dos produtos para conter informação 
completa sobre o conteúdo e composição do produto ou de componente dele, bem como dados sobre suas 
características, dentre elas a origem e método de produção.  

A rotulagem dos produtos não alimentares deve igualmente mencionar informações específicas para 
garantir a segurança da sua utilização e permitir que o consumidor conheça todas as características do 
produto que está adquirindo, dentre elas a origem e método de produção. 

A informação é critério determinante por ocasião da aquisição de produtos e afeta tanto os interesses dos 
consumidores como a confiança que estes depositam nestes produtos que circulam no mercado. 

Do mesmo modo do que já acontece em outros países em relação aos produtos geneticamente modificados 
ou que contenham organismos geneticamente modificados, deve o consumidor ser informado também 
sobre os produtos e seus ingredientes ou componentes, bem como sobre os métodos de produção desses 
produtos e de seus ingredientes ou componentes. 

Ao determinar que tais informações constem do documento fiscal que acompanha tais produtos e seus 
ingredientes, cria-se um sistema de rastreabilidade eficiente, a fim de garantir que essas informações 
cheguem ao consumidor final.  

O objetivo de tal lei é garantir informação completa sobre os produtos e seus componentes, bem como 
sobre os métodos de produção de tais produtos e componentes. Esta transparência atende aos princípios 
da informação e da dignidade da pessoa humana garantidos na Constituição da República.  

Sala das Sessões, em 17/6/2009 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.al.sp.gov.br/alesp/projetos/projetos_pesquisa.html 

Ementa: Determina que, na comercialização de qualquer produto que contenha animal, componente animal 
ou que tenha sido elaborado através de método que utilize animal, o consumidor seja informado destas 
circunstâncias.   

Regime: Tramitação Ordinária  

Indexação: Documento não Indexado. 

 

 

Tramitação: 
20/06/2009 - Publicado no Diário da Assembléia, página 12 em 20/06/2009  

23/06/2009 - Pauta de 1ª sessão.   

24/06/2009 - Pauta de 2ª sessão.   

25/06/2009 - Pauta de 3ª sessão.   

26/06/2009 - Pauta de 4ª sessão.   

29/06/2009 - Pauta de 5ª sessão.   

12/08/2009 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDDC - Comissão Defesa dos Direitos 
Consumidor. 

13/08/2009 - Entrada na Comissão de Constituição e Justiça 

21/08/2009 - Distribuído a Deputada Ana Perugini 

29/08/2009 - Publicado Requerimento, do Deputado Reinaldo Alguz, solicitando tramitação em regime de 
urgência. (DA p.13) 
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07/10/2009 - Aprovado o parecer da Deputada Ana Perugini, favorável   

07/10/2009 - Recebido com parecer do relator Ana Perugini favorável, pela Comissão de Constituição e 
Justiça   

08/10/2009 - Entrada na Comissão Defesa dos Direitos Consumidor   

09/10/2009 - Distribuído ao Deputado Mozart Russomanno 

21/10/2009 - Recebido com parecer do relator Mozart Russomanno favorável, pela Comissão Defesa dos 
Direitos Consumidor   

10/11/2009 - Aprovado o parecer do Deputado Mozart Russomanno, favorável   

13/11/2009 - Publicados: Parecer nº 2226/09, da CCJ-favorável à proposição e Parecer nº 2227/09, da 
CDDC- favorável à proposição. (DA p. 97)  

13/11/2009 - PRONTO PARA A ORDEM DO DIA  

19/12/2012 - 60 Sessão Extraordinária - Aprovado o Projeto.  

20/12/2012 - Em fase de elaboração de minuta de autógrafo.  

15/01/2013 - Recebido pelo Governador em: 15/01/2013 - prazo para sanção: 06/02/2013.  

16/01/2013 - Publicado o autógrafo nº 30.013. (DA. página 6).  

16/01/2013 - Aguardando Sanção  

07/02/2013 - Publicada Mensagem A-nº 014/13 de 06/02/13, do Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, opondo veto total a este Pl. (DA p. 20)  

07/02/2013 - Distribuído (VETO): CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CDD - Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões 
Sociais.  

07/02/2013 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

14/02/2013 - Juntado pedido de Relator Especial  

14/02/2013 - Comunicado Vencimento do Prazo  

14/02/2013 - Presidente solicita Relator Especial.  

12/03/2013 - 24ª Sessão Ordinária – incluído na Ordem do Dia 

12/03/2013 - CONSTANDO NA ORDEM DO DIA 
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PROJETO DE LEI, Nº 975 DE 2011 
Autor: Aldo Demarchi – DEM 

 

Altera a Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006, que institui 
a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios 
e diretrizes. 

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:  

Artigo 1º - O inciso VI, do artigo 2° da Lei nº 12. 300, de 16 de março de 2006, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Artigo 2° (...) 

VI– a minimização dos resíduos por meios de incentivos às práticas ambientalmente adequadas de 
reutilização, reciclagem, redução, recuperação e geração de energia a partir do lixo,; .” 

Artigo 2º - O inciso VII, do artigo 3° da Lei nº 12 .300, de 16 de março de 2006, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Artigo 3° (...) 

VII– fomentar a implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios e a geração de energia a partir do 
lixo.” 

Artigo 3º - A alínea 2, do parágrafo único, do artigo 3° da Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006, pas sa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Artigo 3° (...) 

Parágrafo único (...)  

2. incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a adoção e a divulgação de novas tecnologias de reciclagem, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos, inclusive de prevenção à poluição e de geração de 
energia a partir do lixo”; 

Artigo 4º - Inclua-se a seguinte alínea, no parágrafo único do artigo 3° da Lei nº 12.300, de 16 de ma rço de 
2006: 

“Artigo 3° (...) 

Parágrafo único (...)  

1 – promover a instalação de usinas de geração de energia a partir do lixo;” 

Artigo 5º - Inclua-se o seguinte  inciso no artigo 4° da Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006: 

“Artigo 4° (...) 

Inciso - o incentivo à pesquisa e à implementação de usinas de geração de energia a partir do lixo. (NR). 

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

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

 

Justificativa: 
 
A destinação final dos resíduos vem, num crescente, preocupando a sociedade e levando os governos a 
pensarem e adotarem soluções que muitas vezes são difíceis tendo em conta o volume produzido 
diariamente. Essa proliferação de resíduos produzidos nas cidades de todos os portes tem saturado os 
aterros sanitários e os lixões, fazendo com que isto se torne um dos mais graves problemas que deve ser 
equacionado pelo Poder Público. 
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O Poder Público precisa, com urgência, encontrar novas e mais eficientes maneiras para a disposição e o 
aproveitamento dos resíduos. Por isto, propomos a alteração da lei que institui a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos, para que seja incluído a geração de energia a partir do lixo.  

O lixo pode ser reaproveitado de duas maneiras: através da reciclagem ou através da transformação. A 
diferença essencial entre elas é que a reciclagem há o reaproveitamento dos materiais com finalidades 
similares para os quais tinham sido originalmente produzidos, já a transformação diz respeito ao uso de 
resíduos para fins diferentes dos originais.  

Já existem tecnologias que transformam o lixo em energia. Entre elas há o biogás, gerado em aterros 
sanitários, e o tratamento térmico do lixo, sendo este já instalados em Usinas Termelétricas nos Estados 
Unidos e na Europa. Apesar de incipiente no Brasil, já foi provado que é possível e viável economicamente 
a produção da energia a partir do lixo no país, atenuando o problema do armazenamento do lixo e do 
esgotamento dos recursos energéticos. 

Portanto, é função primordial do Poder Legislativo apresentar proposições que visem ao bem estar da 
sociedade. A proteção do meio ambiente é uma questão prioritária na sociedade atual, visto que já é sabido 
e mensurado que o planeta não suporta por mais muito tempo a exploração dos recursos naturais e o 
acúmulo de resíduos. Por esse motivo, acreditamso no apoio dos Nobres Parlamentares desta Casa de leis. 

 

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 - Altera a Lei nº 12.300, de 2006, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define 
princípios e diretrizes. 

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação - ALTERAÇÃO LEI ESTADUAL 12300/2006, CRIAÇÃO, DEFINIÇÃO, DIRETRIZES, LEI 
ESTADUAL 12300/2006, POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PRINCÍPIOS 

 

Tramitação: 
 

11/10/2011 - Publicado no Diário da Assembleia, página 20 em 11/10/2011  

13/10/2011 - Pauta de 1ª sessão.  

14/10/2011 - Pauta de 2ª sessão.  

17/10/2011 - Pauta de 3ª sessão.  

18/10/2011 - Pauta de 4ª sessão.  

19/10/2011 - Pauta de 5ª sessão.  

20/10/2011 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CMADS - Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e 
Planejamento.  

21/10/2011 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação.  

31/10/2011 - Distribuído ao Deputado André Soares. 

09/11/2011 - Recebido do relator, Deputado André Soares, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto favorável  

23/11/2011 - Concedida vista ao Deputado João Antonio  

10/02/2012 - Devolvido da vista  

15/02/2012 - Aprovado como parecer o voto do Deputado André Soares, favorável  
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17/02/2012 - Entrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

28/03/2012 - Distribuído ao Deputado Itamar Borges  

20/09/2012 - Recebido do relator, Deputado Itamar Borges, pela Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, com voto favorável ao projeto com emendas 

19/12/2012 - 181ª Sessão Ordinária - Aprovado o requerimento de urgência.  

19/12/2012 - Alterado o regime para: PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA  

19/12/2012 - Aprovado no congresso de comissões Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento, 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o voto do relator Roberto Massafera, 
favorável  

19/12/2012 - 60 Sessão Extraordinária - Aprovado o Projeto.  

20/12/2012 - Publicado Requerimento, do Deputado Estevam Galvão, solicitando tramitação em regime de 
urgência desta propositura. (DA p. 22)  

20/12/2012 - Publicados: Parecer nº 1774/12, da CCJR-favorável à proposição e Parecer nº 1775/12, do 
Congresso das Comissões: CMADS e CFOP-favorável à proposição. (DA p. 30)  

20/12/2012 - Em fase de elaboração de minuta de autógrafo. 

09/01/2013 - Recebido pelo Governador em: 09/01/2013 - prazo para sanção: 31/01/2013.  

10/01/2013 - Publicado Autógrafo nº 30.018. (DA p. 4)  

10/01/2013 - Aguardando Sanção  

01/02/2013 - Publicada a Mensagem A nº 0012/2013, do Senhor Governador opondo veto total ao projeto. 
DOE I página 01.  

02/02/2013 - Publicada Mensagem A-nº 012/13, de 31/01/13, do Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, opondo veto total a este Pl. (DA p. 10)  

04/02/2013 - Distribuído (VETO): CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CMADS - Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. CFOP - Comissão de Finanças Orçamento e 
Planejamento.  

05/02/2013 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação. 

14/02/2013 - Juntado pedido de Relator Especial  

14/02/2013 - Comunicado Vencimento do Prazo  

14/02/2013 - Presidente solicita Relator Especial.  

21/02/2013 - Recebido com voto favorável ao projeto e contrário ao veto, do relator especial Estevam 
Galvão, pela Comissão de Constituição Justiça e Redação 

27/02/2013 - Presidente solicita Relator Especial. 

05/03/2013 - Publicado Parecer nº 194/13, de RE pela CCJR, Deputado Estevam Galvão–favorável à 
proposição e contrário ao veto total oposto pelo Senhor Governador. (DA p. 24) 

05/03/2013 - 19ª Sessão Ordinária – incluído na Ordem do Dia 

05/03/2013 - CONSTANDO NA ORDEM DO DIA 
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PROJETO DE LEI, Nº 193 DE 2008 
Autor: Rui Falcão - PT 

 

Regulamenta a publicidade infantil de alimentos no Estado de 
São Paulo. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica proibida no Estado de São Paulo a publicidade, dirigida a crianças, de alimentos e bebidas 
pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio.  

§1º - A vedação se estenderá no período compreendido entre 6 horas e 21 horas, no rádio e televisão, e em 
qualquer horário nas escolas públicas e privadas. 

§2º – Fica impedida a utilização de celebridades ou personagens infantis na comercialização, bem como a 
inclusão de brindes promocionais, brinquedos ou itens colecionáveis associados à compra do produto. 

Artigo 2º - A publicidade durante o horário permitido deverá vir seguida de advertência pública sobre os 
males causados pela obesidade. 

Artigo 3º - Em caso de descumprimento das restrições apresentadas nos artigos antecedentes, sujeita o 
infrator às penas de: 

I – multa; 

II – suspensão da veiculação da publicidade; 

III – imposição de contrapropaganda. 

§1º - A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade, entre duzentas e três milhões de vezes o 
valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha substituí-lo. 

§2º - A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, freqüência e dimensão e, 
preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício e 
informar as crianças sobre o mal ocasionado pelo consumo dos alimentos indicados no artigo 1º;  

§3º - A pena de multa, suspensão da veiculação da publicidade e imposição de contrapropaganda, será 
aplicada pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa e 
contraditório; 

§4º - As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua 
atribuição, podendo ser aplicada cumulativamente, inclusive por medida cautelar antecedente ou incidente 
de procedimento administrativo. 

Artigo 4º - Entende-se por publicidade qualquer forma de veiculação do produto ou marca, seja de forma 
ostensiva ou implícita em programas dirigidos ao público infantil. 

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

 

 

Justificativa: 
 

Consoante previsão normativa prevista no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é proibida 
qualquer publicidade enganosa ou abusiva que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência das 
crianças. 

O Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), junto com o Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, 
enviou carta ao Presidente Lula, ao Ministério da Saúde, à ANVISA, à Câmara e ao Senado pedindo a 
regulamentação da propaganda de alimentos voltada para as crianças. 
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Sublime a iniciativa patrocinada por ambos os institutos e por isso, amparados na iniciativa concorrente 
prevista nos incisos V, IX e XV do artigo 24 da Constituição Federal e diante da natureza de direito 
fundamental no concernente à proteção à vida e à saúde, apresentamos a presente propositura para 
regulamentação no âmbito estadual. 

A Consumers International (CI) promove uma campanha mundial de divulgação dos males da obesidade 
infantil e agrega diversos países no combate aos meios de exploração sobre as crianças consumidoras. 

Segundo a CI, as companhias multinacionais de alimentos, bebidas e doces investiram,em 2006, algo em 
torno de US$ 13 bilhões em propagandas.  

O Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor (FNECDC) pesquisou que no país as 
empresas que exploram esta faixa de consumo utilizam, como técnica de marketing, a promoção por meio 
de brindes, brinquedos e coleções para atrair o consumo. 

Segundo dados coletados pela Organização Mundial da Saúde, em 2015 haverá 2,3 bilhões de pessoas 
obesas no mundo e atualmente 177 milhões de crianças estão classificadas com sobrepeso ou obesas. 

Mesmo com a regulamentação geral do CDC e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a 
publicidade não é proibida por falta de regulamentação específica e neste desiderato encontra-se a 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo como ente legítimo quanto à iniciativa de sua 
regulamentação na jurisdição estadual. 

As penas culminadas estão de acordo com as disposições e limites previstos no Código de Defesa do 
Consumidor. 

Clarividente que a presente propositura regulamenta matéria atinente a direito fundamental, não existindo 
antinomia aparente entre a proteção da criança e a livre iniciativa, uma vez que a propositura não visa 
impedir a comercialização, mas apenas as formas de propaganda e publicidade. 

 

Sala das Sessões, em 26/3/2008 

a) Rui Falcão - PT 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.al.sp.gov.br/processo-legislativo/proposicoes/proposicoes-pesquisa 

Ementa : Regulamenta a publicidade de alimentos dirigida ao público infantil. 

Regime : Tramitação Urgência 

Indexação : Advertência, Alimento, Açúcar, Bebida, Brinde, Comercialização, Criança, Gordura, Horário, 
Obesidade, Obesidade Infantil (Combate), Proibição, Publicidade, Regulamentação, Sal 

 

 

Tramitação: 
 

29/03/2008 - Publicado no Diário da Assembléia, página 11 em 29/03/2008  

01/04/2008 - Pauta de 1ª sessão.  

02/04/2008 - Pauta de 2ª sessão.  

03/04/2008 - Pauta de 3ª sessão.  

04/04/2008 - Pauta de 4ª sessão.  
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07/04/2008 - Pauta de 5ª sessão.  

10/04/2008 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CTC - Comissão de Transportes e 
Comunicações. CFO - Comissão de Finanças e Orçamento.  

29/05/2008 - Recebido com voto do relator Davi Zaia favorável, pela Comissão de Constituição e Justiça  

03/09/2008 - Aprovado o parecer do Deputado Davi Zaia, favorável  

18/09/2008 - Recebido do relator, Deputado Antonio Mentor, pela Comissão de Transportes e 
Comunicações, com parecer favorável  

12/04/2011 - Distribuído: CTC - Comissão de Transportes e Comunicações, Nos termos do Art.31, § 8º, da 
Resolução 869/2011.. CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Nos 
termos do Art.31, § 2º, da Resolução 869/2011..  

26/09/2011 - Entrada na Comissão de Transportes e Comunicações  

29/09/2011 - Distribuído ao Deputado Campos Machado  

11/11/2011 - Devolvido sem voto  

17/11/2011 - Distribuído ao Deputado Antonio Mentor  

13/12/2011 - Publicado Requerimento, do autor , solicitando designação de Relator Especial. (DA p. 21)  

02/02/2012 - Comunicado Vencimento do Prazo  

03/02/2012 - Presidente solicita Relator Especial.  

06/02/2012 - Juntado pedido de Relator Especial  

10/02/2012 - Devolvido sem voto  

10/02/2012 - Designado como Relator Especial, a Deputada Ana Perugini, pela comissão CTC  

28/02/2012 - Recebido com voto favorável, da relatora especial Ana Perugini, pela Comissão de 
Transportes e Comunicações  

28/02/2012 - Entrada na Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento  

01/03/2012 - Distribuído ao Deputado Luiz Cláudio Marcolino  

15/03/2012 - Recebido com voto do relator Luiz Cláudio Marcolino favorável, pela Comissão de Finanças 
Orçamento e Planejamento  

20/03/2012 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Luiz Cláudio Marcolino, favorável  

22/03/2012 - Publicados: Parecer nº 389/12, da CCJR-favorável à proposição; Parecer nº 390/12, de RE 
pela CTC, Deputada Ana Perugini-favorável à proposição e Parecer nº 391/12, da CFOP-
favorável à proposição. (DA p. 24)  

22/03/2012 - PRONTO PARA A ORDEM DO DIA  

26/06/2012 - 87ª Sessão Ordinária - Aprovado Requerimento de Urgência  

26/06/2012 - Alterado o regime para: PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA  

27/06/2012 - Publicado Requerimento, do Deputado Alencar Santana Braga, solicitando tramitação em 
regime de urgência desta propositura. (DA p. 27)  

12/12/2012 - 56 Sessão Extraordinária - Levantada a sessão - art 106, IV  

18/12/2012 - 58 Sessão Extraordinária - Aprovado o Projeto.  

20/12/2012 - Em fase de elaboração de minuta de autógrafo. 

07/01/2013 - Recebido pelo Governador em: 07/01/2013 - prazo para sanção: 29/01/2013.  

08/01/2013 - Publicado Autógrafo nº 30.006. (DA p. 4)  

08/01/2013 - Aguardando Sanção  

30/01/2013 - Publicada a mensagem A nº 003/2013, do Sr. Governador opondo veto total ao projeto. DOE I 
página 01. 
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02/02/2013 - Publicada Mensagem A-nº 003/13, de 29/01/13, do Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, opondo veto total a este Pl. (DA p. 8)  

04/02/2013 - Distribuído (VETO): CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CTC - Comissão de 
Transportes e Comunicações. CFOP - Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento.  

05/02/2013 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

14/02/2013 - Juntado pedido de Relator Especial  

14/02/2013 - Comunicado Vencimento do Prazo  

14/02/2013 - Presidente solicita Relator Especial.  

01/03/2013 - Recebido com voto favorável ao projeto e contrário ao veto, do relator especial Adriano Diogo, 
pela Comissão de Constituição Justiça e Redação 

02/03/2013 - Publicado Parecer nº 183/13, de RE pela CCJR, Deputado Adriano Diogo–favorável à 
proposição e contrário ao veto total oposto pelo Senhor Governador. (DA p. 12) 

05/03/2013 - 19ª Sessão Ordinária – incluído na Ordem do Dia 

05/03/2013 - CONSTANDO NA ORDEM DO DIA 

 

 

 

 


