
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DA DEPUTADA LUZIA TOLEDO 

 

GABINETE DA DEPUTADA LUZIA TOLEDO 

Av. Américo Buaiz, 205 – Gab. 701 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29050-950 
e-mail: luziatoledo@al.es.gov.br 

 

 
PROJETO DE LEI Nº     /2018 

 
 

 
Acrescenta os arts. 2º-A e 2º-B na Lei nº 10.942, de 04 de dezembro de 

2018. 
 

 
 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 
 

 
 

 
Art. 1º  A Lei nº 10.942, de 04 de dezembro de 2018, passa a vigorar 

acrescida dos arts. 2º-A e 2º-B, com as seguintes redações: 
 

 
                 “Art. 2º-A Os comerciantes devem manter uma reserva ativa 

de canudos plásticos flexíveis individuais para a utilização por Pessoas 

com Deficiência (PcD).” 
                 

               “Art. 2º-B Os estabelecimentos comerciais terão o prazo de 
180 (cento e oitenta) dias para se adequarem à presente Lei.” 

 
 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  17 de dezembro de 2018. 

 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual -MDB 
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JUSTIFICATIVA 
 

 
O presente Projeto de Lei é no sentido de esclarecer  aos comerciantes 

que eles terão cento e oitenta dias para  se adequarem a Lei nº 

10.942/2018.  
 

E não prejudicar as Pessoas com Deficiência (PcD). Sabe-se que muitas 
delas têm a alimentação somente por meio de canudo, pela sucção. Tirar 

o acesso a esses objetos, deixará essas pessoas dependentes de uma 
sonda, por exemplo. 

 
Os canudos  têm a vida útil de em média 03 minutos com a contrapartida 

de levaram mais de 300 anos para se degradarem. Estes utensílios, que 
depois de um único uso são jogados fora, acabam poluindo rios e 

oceanos.  

 
Canudinhos são pequenos, leves e uma vez nos oceanos são ingeridos e 

ficam alojados nos estômagos de aves marinhas, peixes, e mamíferos de 
grande porte, e até mesmo nas narinas de tartarugas marinhas, como 

demonstrado em um vídeo que se tornou viral em 2015, onde 
pesquisadores retiraram, não sem muito sofrimento ao animal, um 

canudinho de plástico, que se encontrava preso na narina de uma 
tartaruga marinha. 

 
Banir o uso dos canudinhos é um importante passo para diminuir a 

poluição dos mares e promover a proteção de todo o ecossistema 

marinho. Países como a Índia, Bélgica, Costa Rica, França, Indonésia, 
Noruega, Panamá, Santa Lúcia, Serra Leoa e Uruguai e mais 

recentemente Taiwan, já baniram ou reduziram consideravelmente o uso 
de canudinhos práticos. 
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