
 
 

 

Doc. nº 20220774 
 

São Paulo, 27 de maio de 2022. 
 
 
 
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a), 

 

O Conselho de Sustentabilidade da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de São Paulo – FECOMERCIO SP, o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros 

Alimentícios, de Mercados, Armazéns, Mercearias, Empórios, Mercadinhos, Quitandas, 

Frutarias, Sacolões, Laticínios, Minimercados, Supermercados, Hipermercados, Adegas, 

Tabacarias, Bombonieres, Lojas de Bebidas, de Ração Animal, de Suplemento Alimentar, de 

Produtos Naturais, de Dietéticos, de Congelados, de Delicatessem, e de Conveniência, do 

Estado de São Paulo – SINCOVAGA, o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista do Comércio 

de São Paulo – SINDILOJAS-SP, o Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, 

Maquinismos, Ferragens, Tintas, Louças e Vidros da Grande São Paulo – SINCOMAVI, o 

Sindicato do Comércio Varejista de Material Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos no Estado de 

São Paulo – SINCOELÉTRICO, a Associação Comercial de São Paulo – ACSP e o Sindicato da 

Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo – SINDIPAN manifestam posicionamento 

contrário à aprovação do Projeto de Lei Municipal – PLM nº 760/2021, de autoria dos 

Excelentíssimos Senhores Vereadores Xexéu Tripoli, Marcelo Messias, Erika Hilton, Edir Sales 

e Sandra Santana, pelas razões a seguir expostas. 

 

Este Órgão e estas Entidades compreendem a intenção dos nobres Autores da propositura em 

tela de que, ao alterar a Lei nº 15.374/2011, incluindo dispositivo para determinar que “Não 

serão consideradas reutilizáveis as sacolas cuja destinação prevista, após o transporte de 

mercadorias, seja o acondicionamento de resíduos”, proibindo assim que os estabelecimentos 

comerciais ofereçam a seus clientes a “sacola bioplástica”1, atualmente permitida, ocorra a 

redução do uso e do envio de produtos plásticos aos aterros sanitários, mas anteveem que os 

resultados da medida convergirão no sentido oposto ao dessa pretensão. 

 

                                                           
1 Que possui a finalidade de reutilização para acondicionamento dos resíduos sólidos e que é fabricada com 
composição mínima de 51% de matéria-prima proveniente de tecnologias sustentáveis: bioplásticos, de fontes 
renováveis ou naturais de recomposição e reciclável (conforme inciso II do artigo 4º da Resolução nº 55/2015 da 
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB) 



 
 

 

Inicialmente, cabe lembrar que a Lei nº 15.374/2011 foi amplamente discutida, alvo de diversas 

ações judiciais e que a sua regulamentação (implementada por meio do Decreto nº 55.827/2015 

e da Resolução nº 55/AMLURB/2015), que contou com a participação da iniciativa privada, 

dispõe, de forma minuciosa, os critérios de cor, de dimensão, de composição, de espessura, 

entre outros detalhes, que definem as sacolas bioplásticas reutilizáveis permitidas. 

  

Vale ressaltar que, de acordo com estudo da Associação Paulista de Supermercados – APAS, 

conforme o “Acordo Ambiental São Paulo: 56 cases de sucesso na agenda climática”2, a entrada 

em vigor da Lei Municipal nº 15.374/2011 resultou na redução de 84,4% do volume de sacolas 

plásticas distribuídas pelo setor por ela assistido desde 2016, o que significa 27,4 mil 

toneladas/ano de plástico Polietileno de Alta Densidade – PEAD e 21,1 mil toneladas/ano de 

CO2, quantidade que representa 0,5% do total de emissões da meta estabelecida na Política 

Estadual de Mudanças Climáticas concernente à área de resíduos.  

 

Este Conselho, estes Sindicatos e esta Associação ainda salientam a importância de que seja 

reconhecida a natureza educativa da regulamentação da Lei em comento, com o intuito de 

incentivar a separação dos resíduos, ao instruir os consumidores a utilizarem as sacolas 

bioplásticas da cor verde para acondicionar os resíduos recicláveis e as de cor cinza para que 

sejam colocados os rejeitos e outros resíduos indiferenciados, e destacam os seguintes 

aspectos que devem ser considerados: 

 

1. A destinação de qualquer produto pós-consumo é responsabilidade dos consumidores, 

sendo necessário instituir medidas fiscalizatórias e sancionatórias para coibir o descarte 

inadequado dos itens.  

2. O uso da sacola bioplástica como acondicionador de resíduos é um tipo de reutilização. 

3. Ao reutilizar a sacola bioplástica, o consumidor não empregará o saco de lixo plástico. 

4. Caso não haja acesso à sacola bioplástica, o saco de lixo plástico é que será utilizado para 

o descarte dos resíduos e disposto nos aterros sanitários.  

 

Portanto, a medida proposta pelo PL não proporcionará a redução da destinação de plástico 

para os aterros sanitários, mas o contrário. Além disso, os sacos de lixo são, na sua maioria, 

                                                           
2 Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/Livro-Acordo-Ambiental-Sao-Paulo-56-casos-
de-sucesso-na-agenda-climatica.pdf. 

https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/Livro-Acordo-Ambiental-Sao-Paulo-56-casos-de-sucesso-na-agenda-climatica.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/Livro-Acordo-Ambiental-Sao-Paulo-56-casos-de-sucesso-na-agenda-climatica.pdf


 
 

 

constituídos de plástico oriundo do petróleo, comprometendo, dessa forma, a eficácia da 

proteção ao meio ambiente almejada pelos Autores do citado Projeto. 

 

Por todo o exposto, o Conselho de Sustentabilidade da FECOMERCIO SP, o SINCOVAGA, o 

SINDILOJAS-SP, o SINCOMAVI, o SINCOELÉTRICO, a ACSP e o SINDIPAN reiteram o 

posicionamento contrário à aprovação do PLM nº 760/2021 e, na impossibilidade do 

arquivamento dele, requerem que as emendas a seguir passem a integrá-lo. 

 

EMENDA Nº 1 

 

Dá-se a seguinte redação ao artigo 1º do Projeto de Lei 01-00760/2021: 

 

Art. 1º O artigo 1º da Lei 15.374/2011, regulamentada pelo Decreto nº 

55.827/2015, passa a contar com a seguinte redação, mantido o caput: 

 

Art. 1º ………… 

 

§ 1º. Os estabelecimentos comerciais devem estimular o uso de sacolas 

reutilizáveis, assim consideradas aquelas que sejam confeccionadas com 

material resistente e que suportem o acondicionamento e transporte de 

produtos e mercadorias em geral.  

 

§ 2º. A fim de reduzir o volume de rejeitos enviados aos aterros sanitários, 

de incentivar a separação dos resíduos domiciliares e de promover a 

eficácia do Decreto nº 55.827/2015, as sacolas bioplásticas previstas pela 

Resolução nº 55/AMLURB/2015 deverão conter QR Code de acesso às 

informações do Programa Recicla Sampa. 

 

§ 3º. Deverão ocorrer ações de conscientização ambiental, pela iniciativa 

privada e pelo poder público, para coibir o descarte de sacolas em vias 

públicas e para incentivar o uso de sacolas retornáveis. 

 



 
 

 

§ 4º. As ações de conscientização ambiental serão objeto de 

regulamentação. 

 

EMENDA Nº 2 

 

Dá-se a seguinte redação ao artigo 2º do Projeto de Lei 01-00760/2021: 

 

Art. 2º O artigo 3º da Lei nº 15.374/2011 passa a contar com a seguinte redação: 

 

Art. 3º O disposto nos arts. 1º e 2º desta lei deverá ser implementado em até 

24 meses após a publicação desta lei com as alterações determinadas 

advindas de nova legislação. (NR) 

 

EMENDA Nº 3 

 

Dá-se a seguinte redação ao art. 3º do Projeto de Lei 01-00760/2021: 

 

Art. 3º Fica suprimido o artigo 7º da Lei nº 15.374/2011.  

 

Neste ensejo, este Conselho, estes Sindicatos e esta Associação manifestam votos de elevada 

estima, contam com a valorosa colaboração de Vossa Excelência para a mobilização de seus 

pares no sentido de que o pleito ora formulado seja acolhido e colocam-se à disposição para 

prestar quaisquer esclarecimentos sobre as considerações ora apresentadas pelo e-mail 

secretaria@fecomercio.com.br e pelo telefone (11) 3254-1700. 

 

Respeitosamente, 

 
 
 
 
 
 
JOSÉ GOLDEMBERG 
Presidente  
CONSELHO DE SUSTENTABILIDADE 
FECOMERCIO SP  

mailto:secretaria@fecomercio.com.br




 
 

 

 
 
 
 
 
 
ALVARO LUIZ BRUZADIN FURTADO 
Presidente  
SINCOVAGA  
 
 
 
 
 
 
ALDO NUÑEZ MACRI 
Presidente em Exercício 
SINDILOJAS-SP 
 
 
 
 
 
 
REINALDO PEDRO CORREA 
Presidente 
SINCOMAVI 
 
 
 
 
 
 
MARCO AURÉLIO SPROVIERI RODRIGUES 
Presidente 
SINCOELÉTRICO 
 
 
 
 
 
 
ARNEDIO BASTOS OLIVEIRA  
Superintendente Institucional  
ACSP 
 













 
 

 

 
 
 
 
 
 
RUI MANUEL RODRIGUES GONÇALVES  
Presidente  
SINDIPAN 
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