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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, 
de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de 
recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para o projeto abaixo 
relacionado, na forma do texto original ou do último substitutivo apresentado 

1) PL 454/2014 – Autor: Ver. Abou Anni 

PARECER Nº 1656/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 11/12/14, PÁGINA 120, 
COLUNA 04. 

PARECER Nº 1671/2015 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA 
E MEIO AMBIENTE, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 03/10/2015, PÁGINA 127 
COLUNA 04. 

PARECER Nº 665/2016 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 
28/04/2016, PÁGINA 198, COLUNA 03. 

PARECER Nº 1431/2016 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 454/2014. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, 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. O projeto original determinava que as sacolas distribuídas por supermercados, 
hipermercados, atacadistas e estabelecimentos comerciais similares, para o transporte de 
mercadorias vendidas no local, deverão exibir as cores e os símbolos, estes em pelo menos 
uma das faces, facultando ao estabelecimento a disposição da sua logomarca nas sacolas 
plásticas na face oposta aos símbolos, 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; 

VI - roxo para resíduos radiativos. 

A propositura prevê punições e multas no caso de seu descumprimento, além de 
estabelecer o prazo de 01 (um) ano contado da publicação de lei, para adaptação ao nela 
disposto. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela legalidade, "com apresentação de Substitutivo para adequar o projeto à melhor técnica de 
elaboração legislativa, bem como para suprimir o inciso VI, do § 1º, do art. 1º da proposta" - 
eliminando do rol de cores a cor roxa, para resíduos radiativos. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 
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Favorável, portanto, ao substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 26 de outubro  de 2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/10/2016, p. 143 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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