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j CÂMARA MUNICIPAL DE 

SÃO PAULO 

Emenda n° J_ ao Projeto de Lei n° 99/2018 

Pelo presente, e na forma do Art. 271 do Regimento Interno, requeiro a 
alteração dos artigos 4° e 6°, na seguinte forma: 

"Art. 4° A presente lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de até 180 
(cento e oitenta) dias, contados a partir de sua vigência. 

( ... ) 
Art. 6° Esta lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 

a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário." 
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17 A3R. 2019 i , CÂMARA MUNICIPAL DE 

SÃO PAULO 

Emenda n° cl ao Projeto d~ ~ 

ô 
Pelo presente, e na forma do Art. 27 do IR\ e imento Interno, requeiro a 

alteração dos artigos 3°, na seguinte forma: 

"Art. 3° A infração às disposições desta lei acarretará a aplicação das 
seguintes penalidades: . 

v I - Na primeira autuação, intimação para cessar a irregularidade; 
11 -Na segunda autuação, multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) , com 
nova intimação para cessar a irregularidade; 
111 - Na terceira autuação, multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 
nova intimação para cessar a irregularidade; 
IV- Na quarta e quinta autuações, multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), com nova intimação para cessar a irregularidade; 
V- Na sexta autuação, multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) , com 
nova intimação para cessar a irregularidade; 
VI - Fechamento administrativo. 

Parágrafo único. Os valores das multas previstas neste artigo serão 
atualizados anualmente pela variação, no ano anterior, do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo- IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatí$iiea""'-- IBGE, adotando-se, na hipótese de sua extinção, o índice 
oficial q ~e vier\a substituí-lo em suas fi alidades." 
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LéuT~t 
Vereador 
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3 
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI no 99/2018 

Art. I 0 • O artigo I 0 do Projeto de Lei n° 99, de 3 de maio de 2018, passa a vigorar com a 
seguinte redação : 

"Art. I o Fica proibido no Município de São Paulo o fornecimento de canudos de 
material plástico aos clientes de hotéis, restaurantes, bares, padarias, entre outros 
estabelecimentos comerciais. 

Parágrafo Primeiro: As disposições desta lei aplicam-se igualmente aos clubes 
noturnos, salões de dança e eventos musicais de qualquer espécie. 

Parágrafo Segundo: Os estabelecimentos que, comprovadamente, implementarem e 
operacionalizarem a logísitica reversa de canudos de ial plástico para sistema de 
reciclagem, ficam excetuados da proibição disposta no c put esta lei.'/::;2 
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CAMARA MUNICIPAL DE 

SÃO PAULO 
23 ° GV- Vereadora Janaína Lima 

JUSTIFICATIVA 

O objetivo da presente emenda é atender às Políticas Nacional e Estadual de Resíduos 
Sólidos, instituídas pela Lei Federal no 12.305/20 I O e Lei no 12.300/2006, do Estado de são 
Paulo, respectivamente, que têm como objetivo a reciclagem, com a destinação final 
ambientalmente adequada, em prol do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

O entendimento principal é de que a simples proibição dos canudos, como proposto pelo 
projeto de lei em tela, não emdereça a principal questão ambiental: coleta seletiva efetiva 
na cidade e destinação ambiental adequada dos resíduos. É importante ressaltar, inclusive, 
que o projeto não atende ao plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no 
sentido de não conter programas e ações de educação ambiental que promovam a 
reciclagem de resíduos sólidos. 
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