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PARECER Nº 665/2016 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 00454/2014. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni (PV), dispõe sobre a 

utilização do código de cores para resíduos nas sacolas plásticas, distribuídas em 
estabelecimentos comerciais para o transporte de mercadorias, no âmbito da Cidade de São 
Paulo, e dá outras providências. 

De acordo com o Substitutivo aprovado na Comissão de Constituição, Justiça, 
Legislação Participativa, as sacolas plásticas distribuídas por supermercados, hipermercados, 
atacadistas e estabelecimentos comerciais similares para o transporte de mercadorias 
vendidas no local deverão exibir, em pelo menos uma das faces, as cores e os símbolos de 
classificação do lixo reciclável constantes da resolução CONAMA 275/01, ou outra que a 
substitua, na seguinte forma: 

I - azul para papel, papelão e similar; 

II - vermelho para plásticos, garrafas pet, e similares; 

III - verde para vidros em geral; 

IV - marrom para material orgânico; 

V - amarelo para metal e alumínio. 

Cada sacola exibirá somente uma das cores e dos símbolos descritos. 

O estabelecimento comercial poderá dispor sua logomarca nas sacolas plásticas na 
face oposta aos símbolos e cores, devendo disponibilizar ao menos os tipos descritos nos 
incisos I e II. 

Dentre os argumentos constantes da justificativa do autor, fica evidenciada que o 
objetivo da proposta é de se conscientizar sobre a importância da separação do lixo, e o 
incentivo para que a Administração Pública invista mais na coletiva seletiva de lixo. 

Aponta ainda que conforme o art. 225 Constituição Federal é obrigação de todos 
manterem o meio ambiente equilibrado, com vistas às futuras gerações, neste aspecto é 
fundamental iniciativas que privilegiam a reciclagem de lixo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
legalidade da propositura na forma de um Substitutivo visando adequar o projeto à técnica 
legislativa, bem como para suprimir o inciso VI (resíduos radiativos), do parágrafo 1º do art. 1º 
da proposta. 

A Comissão de Politica Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável a aprovação da propositura, nos termos do substitutivo aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Diante do exposto e considerando que a iniciativa se reveste de relevante interesse 
público, somos favoráveis à aprovação da presente propositura, nos termos do Substitutivo 
aprovado pela Comissão de Constituição, justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 27/04/2016 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/04/2016, p. 198 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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