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PROJETO DE LEI 01-00515/2019 do Vereador Ricardo Teixeira (DEM) 
""Dispõe no âmbito do município de São Paulo sobre a Proibição e a utilização de cerol 

ou produto industrializado nacional ou importado semelhante que possa ser aplicado nos fios 
ou linhas utilizados para manusear os brinquedos conhecidos como "pipas ou papagaios" e dá 
outras providências. 

Art. 1º Esta lei proíbe a utilização de cerol ou produto industrializado nacional ou 
importado semelhante que possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para manusear os 
brinquedos conhecidos como "pipas ou papagaios". 

Parágrafo único. Considera-se cerol para o fim desta lei, a mistura de pó de vidro 
(moído ou triturado) com a adição de cola de madeira ou outra substância viscosa, passada na 
linha de "pipa ou papagaio" para tomá-la agudo cortante. 

Art.2º As medidas administrativas serão: 

I - Recolhimento do material. 

II - Advertência ao infrator. 

III- Sendo reincidente o infrator, o fiscal deve aplicar multa no valor de 100 UFIR. 

IV - Caso o infrator promova dano material o mesmo arcará com todas as despesas 
necessárias para o ressarcimento dos danos causados, sem prejuízo dos incisos anteriores. 

V - Na condição do infrator gerar lesão corporal ou morte, deverá sofrer as sanções 
cabíveis conforme prevê o código penal, sem prejuízos aos incisos anteriores. 

Art. 3º Se o infrator for menor, é o responsável legal que responderá as medidas 
administrativas cabíveis. 

Art. 4º O poder executivo através dos órgãos competentes será responsável pelo o que 
dispões essa lei. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões. Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/09/2019, p. 142 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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