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PARECER Nº 273/2016 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 606/2011 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, visa proibir 
a utilização de caixas de papelão usadas na embalagem de compras em mercados, 
mercearias, quitandas, supermercados, hipermercados, açougues, bares, restaurantes, 
padarias, congêneres e todo e qualquer estabelecimento comercial do Município de São Paulo. 
Determina ainda a propositura que a eventuais infratores de suas disposições serão aplicadas 
as penas de advertência, multa de 1000 (mil) UFMs, suspensão da atividade por 5 (cinco) dias 
e fechamento definitivo, conforme as reincidências, a serem regulamentadas pelo órgão 
competente no prazo de 60 (sessenta) dias da data de publicação do projeto como lei. 

Apesar das elevadas intenções do nobre Vereador autor, consideramos que a 
propositura não deve prosperar, pois, segundo manifestação do Executivo, "A proposta 
legislativa não coaduna com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, na 
medida em que a mesma estabelece uma nova ordem hierárquica para a gestão de resíduos 
sólidos, a saber: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento, destinação final 
ambientalmente adequada. Neste sentido, fica evidenciada a reutilização das caixas de 
papelão para o transporte de compras no varejo e supermercados, não restringindo outras 
reutilizações posteriores... A Lei nº 15.374/11, bem como sua regulamentação, valoriza o 
conceito de reutilização e estabelece instrumentos para sua aplicabilidade, conforme preconiza 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Desta forma, por estimular o uso de sacolas e por 
desestimular a reutilização de caixas de papelão, a presente propositura não coaduna com as 
ações da Lei 15.374/11. Portanto, no que se refere Política Nacional de Resíduos Sólidos e às 
diretrizes adotadas por esta municipalidade para sua plena aplicação, nos manifestamos pelo 
veto do referido PL... a reutilização responsável e segura de caixa de papelão para transporte 
de compras, bem como, o seu adequado destino após o uso pode ser viabilizado desde que 
obedecidos os requisitos de Boas Práticas e os ordenamentos jurídicos aplicáveis". 

Tendo em vista as manifestações técnicas acima apontadas, entendemos que a 
matéria vem de encontro ao interesse público. 

Contrário, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento em 16/03/2016. 

Jonas Camisa Nova - DEM - Presidente 

Ricardo Nunes - PMDB - Relator 

Atílio Francisco - PTB 

Aurélio Nomura - PSDB 

Edir Sales - PSD 

Jair Tatto - PT 

Ota - PSB 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/03/2016, p. 101 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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