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EMENDA 1 AO PROJETO DE LEI Nº 496/2007 
Acrescente-se onde couber a seguinte disposição. 
Art. 1º. Acrescente-se onde couber 
ART. - Os estabelecimentos comerciais referidos no artigo 1º desta lei deverão 
proceder desconto do valor embutido nas mercadorias referente às sacolas plásticas 
distribuídas. 
Francisco Chagas 
VEREADOR PT” 
           
EMENDA N.º 2 AO PROJETO DE LEI 496/2007 
O art. 1º do Projeto de lei nº 496/2007 passará a vigorar com a seguinte redação: 
Artigo 1º - Fica proibida, no Município de São Paulo, a disponibilização de sacolas feitas 
de plástico convencional em supermercados e outros estabelecimentos de comércio, 
com mais de 4 (quatro) caixas registradoras, produzidas em desconformidade das 
especificações estabelecidas pela Norma nº 14.937 da ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 
§ Único - As sacolas plásticas elaboradas com plástico convencional deverão observar 
espessura mínima determinada em norma técnica da ABNT, e indicar, em quilogramas, 
a respectiva capacidade de carga. 
Sala das Sessões, em 
Francisco Chagas 
Vereador PT” 
           
EMENDA Nº 3 APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 
0496/2007 
Pela presente e na forma do Regimento desta Casa, REQUEIRO seja ALTERADA a 
redação do art. 1º, “caput” e parágrafo único, e do art. 4º, “caput”, do Projeto de Lei 
nº 0469/2007, passando a exibir a seguinte redação: 
 “Art. 1º Os estabelecimentos que têm por objeto a prática de comércio, deverão 
utilizar para suas embalagens materiais biodegradáveis ou de fácil decomposição e não 
poluentes. 
Parágrafo único: A substituição de embalagens convencionais materiais biodegradáveis 
visa à prevenção e ao controle da poluição ambiental e à proteção da qualidade do 
meio ambiente e saúde humana.” 
“Art. 4º A substituição que trata o art. 1º será implementado no prazo máximo de dois 
anos, a contar da data da publicação desta Lei.” 
Sala das Sessões, em  
Toninho Paiva 
Vereador” 
           
EMENDA Nº 4 APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 
0496/2007 
Pela presente e na forma do Regimento desta Casa, REQUEIRO seja ALTERADA a 
redação do art. 1º, “caput”, a inclusão do §1º, e a modificação do parágrafo único para 
§ 2º, e do art. 4º, “caput”, do Projeto de Lei nº 0469/2007, passando a exibir a 
seguinte redação: 
“Art. 1º Os estabelecimentos que têm por objeto a prática de comércio, deverão 
utilizar para suas embalagens materiais biodegradáveis ou de fácil decomposição e não 
poluentes. 



§ 1º A indústria de fabricação de preformas de PET, a indústria sopradora de garrafas 
de PET deverão substituir esse material por embalagens biodegradáveis, ou de fácil 
decomposição e não poluentes. 
§ 2º A substituição de embalagens convencionais por materiais biodegradáveis visa à 
prevenção e ao controle da poluição ambiental e à proteção da qualidade do meio 
ambiente e da saúde humana.” 
“Art. 4º A substituição que trata o art. 1º será implementado no prazo máximo de um 
ano, a contar da data da publicação desta Lei.” 
Sala das Sessões, em  
Aurélio Miguel 
Vereador” 
           
          EMENDA Nº 5 APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 
0496/2007 
Pela presente e na forma do Regimento desta Casa, REQUEIRO seja ALTERADA a 
redação do art. 1º, “caput”, e parágrafo único, e do art. 4º, “caput”, do Projeto de Lei 
nº 0469/2007, passando a exibir a seguinte redação: 
“Art. 1º Os estabelecimentos que têm por objeto a prática de comércio, deverão 
utilizar para suas embalagens materiais biodegradáveis ou de fácil decomposição e não 
poluentes. 
Parágrafo único: A substituição de embalagens convencionais materiais biodegradáveis 
visa à prevenção e ao controle da poluição ambiental e à proteção da qualidade do 
meio ambiente e da saúde humana.” 
“Art. 4º A substituição que trata o art. 1º será implementado no prazo máximo de um 
ano e meio, a contar da data da publicação desta Lei.” 
Sala das Sessões, em  
Quito Formiga 
Vereador” 


