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MBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Artigo 1" - Artigo 1o - Fica estabelecido que os superrnercados e estabelecimentos
comerciais congêneres no âmbito do Estado do Amazonas, deverão disponibilizar
gratuitamente, embalagens, sejam caixas, sacolas ou ontros, de vários tamanhos para o
transpofte dos produtos adquiridos nestes estabelecimentos.

Parágrafo único - Ficam os superrnercados e estabelecimentos comerciais congêneres,

autorizados a vender outro tipo de embalagem, de características variadas e de uso

duradouro, para ser reutilizada em compras futuras.

Artigo 2o- Os superrnercados e estabelecimentos afins deverão, no prazo máximo de 60
( sessenta ) dias, a contar da regulamentação da presente lei, se adequarem para
execução da mesma.

Artigo 3o - Para os fins de que trata o caput do artigo 1.o, o Poder Executivo poderá
promover campanhas educativas, a serem divulgadas nos meicls de comunicação para
prestação de informações ao público a respeito das novas embalagens, tendo em vista
seu planejamento e execução.

Artigo 4o - O poder executivo regulamentarâ a presente lei dentro do prazo de noventa
dias ( 90), a contar de sua publicação.

Art. 5 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
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PODBR EXECUTIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO .AMAZOI\AS

JUSTIF'ICATIVA

O presente projeto de lei visa tomar obrigatória a disponibilização, por superrnercados e
estabelecimentos comerciais congêneres, de embalagens para o transporte dos produtos
adquiridos nestes estabelecimentos, distribuído gratuitamente, pois hca impossível para

esses consumidores, levarem suas compras feitas em mãos, ou mesmo em embalagens
levadas de casa ou de outros lugares.

Ainda que esses estabelecimentos resolvam vender as embalagens aos consumidores,
percebe-se ai, uma opção de cunho particular de cada um ao decidir onde fazer suas

compras.

Existem superrnercados hoje na cidade de Manaus, por exemplo, que não distribuem e
nem vendem qualquer tipo de embalagem para os produtos adquiridos em suas lojas,
causando indignação e surpresa aos consumidores, que somente descobrem isso, quando
chegam aos caixas depois de passarem horas fazendo suas conlpras no interior do

mesmo

Consideramos isso um absurdo e falta de respeito para com a população do Amazonas
que além de pagar caro pelos produtos, usar tempo e trabalho para escolher suas

compras, tem que passar pelo constrangimento de levar seus produtos nas mãos até o
carro no estacionamento, ou deixar de comprar, pois se não tem como levar, não tetn
condições de comprar.

Concluímos que a presente propositura dá a possibilidade de estarmos reparando utn
erro por parte de alguns empresários e contribuindo para o respeito com o povo do

Amazonas.

Diante do exposto, concito aos meus pares para que em plenário aprovemos este Projeto
de Lei.
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