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PARECER Nº 137/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0137/09.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Marta Costa, que visa 
dispor sobre a realização de campanha de não utilização de copos e xícaras 
plásticas no âmbito do funcionalismo municipal.  
Segundo a propositura, caberá à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, em 
parceria com a Secretaria da Saúde, promover campanha anual que deverá ser 
constituída de 04 (quatro) fases: preparação; motivação; divulgação e implantação 
e monitoramento.  
O projeto pode prosseguir em tramitação, eis que elaborado no regular exercício da 
competência legislativa desta Casa.  
A propositura encontra-se amparada nos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.  
Segundo Dirley da Cunha Junior, considera-se interesse local “não como aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato”. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª Ed., 
Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841.)  
A matéria de fundo versada no projeto – preservação do meio ambiente – 
representa uma das maiores preocupações da atualidade, especialmente no tocante 
a redução da geração de resíduos poluidores, bem como do consumo de materiais 
causadores de problemas de saúde.  
Com efeito, analisada a questão sob o ponto de vista da defesa do meio ambiente, 
verifica-se que a matéria insere-se no âmbito da competência legislativa do 
Município, podendo sobre a matéria iniciar o processo legislativo tanto o Prefeito 
quanto os membros da Câmara, tendo em vista não estabelecer a Lei Orgânica 
qualquer reserva.  
A manutenção de um meio ambiente saudável e equilibrado, além de se tratar de 
assunto que, por óbvio, é de total interesse da humanidade, uma vez que é 
imperiosa à sobrevivência humana e à sadia qualidade de vida, foi alçada à 
categoria de princípio constitucional impositivo, ao impor ao Poder Público em todas 
as suas esferas, Federal, Estadual e Municipal (artigos 225 e 23, inciso I, da 
Constituição Federal), o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.  
A Lei Orgânica do Município, ao tratar de meio ambiente, dispõe que o Município 
deve zelar pela sua preservação, conservação, defesa e recuperação, 
estabelecendo, inclusive, normas, critérios e padrões para a administração da 
qualidade ambiental (artigos 180, 181 e 182).  
Dessa forma, verifica-se que a propositura foi apresentada no regular exercício da 
competência legislativa desta Casa, espelhada no art. 30, incisos I e II, da 
Constituição Federal, e arts. 13, incisos I e II, e 37, caput, da Lei Orgânica do 
Município, considerando a natureza tipicamente local da matéria referida na 
propositura, qual seja, a não utilização de copos e xícaras plásticas no âmbito do 
funcionalismo municipal.  
A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, conforme art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do 
Município.  
Pelo exposto,  
Somos pela CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Todavia, a fim de adequar o presente projeto de lei à melhor técnica de elaboração 
legislativa, sugerimos o seguinte substitutivo:  
  
SUBSTITUTIVO N°    AO PROJETO DE LEI N° 0137/2009.  



  
Dispõe sobre a realização da campanha de não utilização de copos e xícaras 
plásticas no âmbito do funcionalismo no Município de São Paulo, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de 
Saúde do Município promoverão campanha anual de não utilização de copos e 
xícaras plásticas no âmbito do funcionalismo no Município de São Paulo.  
Art. 2º O objetivo da campanha será, em princípio, o de minimizar a utilização de 
referidos recipientes e, posteriormente, buscar a não utilização efetiva.  
Art. 3º As Secretarias citadas no artigo 1º desta Lei incentivarão, dentro do Poder 
Executivo e demais órgãos do funcionalismo público municipal, a substituição dos 
copos e das xícaras plásticas por materiais que não causem dano a saúde e ao meio 
ambiente.  
Art. 4º A campanha de que trata esta Lei deverá ser constituída de 4 (quatro) 
fases:  
I – preparação;  
II – motivação;  
III – divulgação;  
IV – implantação e monitoramento.  
Art. 5º Com relação aos incisos do artigo 4º do presente projeto, compreende-se 
cada fase citada como:  
I - preparação:  
a) reunir dados gerais e observações sobre essa problemática do consumo de copos 
e xícaras descartáveis (impactos ambientais no funcionalismo público e no 
município, conhecer o ciclo de vida do material, dificuldades de reciclagem, 
vantagens do uso de materiais duráveis em contraposição ao encaminhamento para 
a reciclagem etc.);  
b) caracterizar os resíduos gerados nas Secretarias, Unidades operacionais, 
departamentos para complementar o levantamento de dados;  
c) identificar parcerias dentro do funcionalismo municipal para efetivação da 
campanha;  
d) apresentar o projeto para os possíveis parceiros;  
e) preparar os funcionários municipais e outros envolvidos;  
f) garantir um processo de transição para corte total dos copos e xícaras 
descartáveis em todos as Secretarias e demais órgãos do funcionalismo público do 
município de São Paulo, facultada a concessão de prazo para adaptação.  
II - motivação e divulgação:  
a) trabalhar dimensões emocionais e sensoriais do funcionalismo público municipal 
para com a adoção das medidas propostas;  
b) recorrer a meios informativos e ações educativas como cartazes, avisos, ‘porta 
notícias’, mensagens de e-mail, e demais meios informativos de cada departamento 
municipal;  
c) divulgação de calendário geral da substituição dos descartáveis;  
d) divulgação do resultado diagnóstico do lixo – com enfoque especial na 
quantidade de copos descartáveis utilizados;  
e) ressaltar o impacto ambiental provocado pelo descarte deste material.  
III - implantação: promover a redução paulatinamente da disponibilidade de copos 
e xícaras descartáveis.  
IV - monitoramento:  
a) acompanhar e avaliar continuamente o processo, buscando identificar 
dificuldades operacionais, resistências e incompreensões do funcionalismo 
envolvido e demais problemas;  
b) diagnóstico comparativo do lixo pré e pós implantação.  
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  



Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
19/04/2011  
Arselino Tatto – PT – Presidente – (Contrário)  
Abou Anni – PV - Relator  
Adilson Amadeu - PTB  
Aníbal de Freitas - PSDB  
Aurélio Miguel – PR - (Contrário)  
Dalton Silvano - PSDB  
Floriano Pesaro - PSDB  
José Américo – PT - (Contrário)  
 
 


