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PARECER CONJUNTO Nº 1291/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE 

TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 99/2019. 

De autoria do nobre Vereador Xexéu Tripoli, o presente projeto de lei "dispõe sobre a 
proibição de fornecimento de produtos de plástico de uso único nos locais que especifica". 

De acordo com o autor, a propositura visa ampliar o escopo do projeto de lei nº 
99/2018, com o objetivo de expandir a proibição dos plásticos de uso único para além dos 
canudinhos, incluindo copos, pratos, talheres e agitadores para bebidas. Argumenta, ainda, 
que "todos esses produtos poderão ser substituídos por outros com a mesma função, em 
materiais biodegradáveis, compostáveis e/ou reutilizáveis, a fim de impulsionar a transição para 
uma Economia Circular na nossa cidade e incentivar modelos de negócios inovadores, 
respeitadores do meio ambiente, da saúde humana e animal". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

A quantidade de resíduos plásticos descartados no meio ambiente tem aumentado de 
forma assombrosa nas últimas décadas em todo o mundo, em função do incremento do 
consumo de produtos das mais variadas espécies e do uso de embalagens produzidas com o 
mesmo material, causando uma série de problemas ambientais, visto que o tempo para a sua 
degradação é extremamente longo. Ressalte-se que o plástico comum é um derivado do 
petróleo, portanto, de um recurso não renovável, que também tem influência sobre as 
alterações globais do clima que vêm se acentuando a cada dia. 

Ante o exposto e considerando os benefícios ambientais que certamente virão com a 
aprovação da propositura, na medida em que haverá uma diminuição da quantidade de 
plásticos descartados, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. 

A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, por sua vez, entende que 
as medidas propostas revestem-se de caráter meritório e manifesta-se de modo favorável à 
aprovação deste Projeto de Lei. 

Sob o aspecto orçamentário e financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada 
tem a opor, motivo pela qual também se posiciona favoravelmente à proposição. 

Sala das Comissões, em 21/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/08/2019, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


