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COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO 
MEIO AMBIENTE E DOS ANIMAIS 

 

 
PROJETO DE LEI Nº 409/2015 

AUTOR: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: “Proíbe o uso, no Estado do Espírito Santo, de produtos, materiais ou 

artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais 

que, acidentalmente, tenham fibras de amianto em sua composição, e dá outras 

providências”. 

 

RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 409/2015, de autoria da Deputada Estadual Luzia 

Toledo, que tem por finalidade proibir o uso, no Estado do Espírito Santo, de 

produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou 

asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto em sua 

composição, e dá outras providências, nos seguintes termos: 

 
Art. 1º Fica proibida, no Estado do Espírito Santo, a industrialização, o 

comércio e o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham 

quaisquer tipos de amianto ou asbesto. 

 

§1º. Entende-se como amianto ou asbesto a forma fibrosa dos silicatos 

minerais pertencentes aos grupos de rochas metamórficas das serpentinas, 

isto é, a crisotila (asbesto branco) e dos anfibólios, entre eles, a actinolita, a 

amosita (asbesto marrom), a antofilita, a crocidolita (asbesto azul), a 

tremolita ou qualquer mistura que contenha um ou vários destes minerais. 
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§2º. A proibição a que se refere o “caput” estende-se à utilização de 

outros minerais que contenham acidentalmente o amianto em sua 

composição, tais como talco, vermiculita, pedra sabão, dentre outros, cuja 

utilização será precedida de análise mineralógica que comprove a ausência de 

fibras de amianto entre seus componentes. 

 
  A matéria foi protocolada no dia 06.10.2015 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 13.10.2015, com a publicação do parecer de número 

388/2016 que fora rejeitado pelo Plenário desta Casa de Leis. Fls.: 89/96 dos autos. 

 

Na Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos o presente 

Projeto recebeu parecer favorável, da mesma forma na Comissão de Saúde e 

Saneamento. 

Consta dos autos juntada de emenda aditiva nº01 apresentada pela 

Deputada Luzia Toledo, autora do presente projeto.  

Seguidamente, foi encaminhada para esta Comissão de Proteção ao 

Meio Ambiente e aos Animais, na forma do art. 46 da Resolução 2.700/2009, para 

exame e parecer. 

 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

  Trata-se do Projeto de Lei nº 409/2015, de autoria da Deputada Estadual 

Luzia Toledo, que tem por finalidade proibir o uso, no Estado do Espírito Santo, de 

produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou 

asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto em sua 

composição, e dá outras providências. 
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   Em sua justificativa o autor afirma:  

“Já não mais se sustenta a afirmação de que apenas o 

amianto do tipo anfibólio, espécie do mineral que já está 

proibida no Brasil, teria consequências danosas à saúde 

humana. As autoridades internacionais e nacionais 

reconhecem que todo amianto, inclusive o crisotila, é nocivo, 

causando doenças como asbestose, mesotelioma e câncer do 

pulmão. Não há qualquer limite seguro de exposição e o 

propalado “uso seguro e controlado” não é factível. 

 

  Também já afastadas as afirmações de que  os 

materiais alternativos ao crisotila, como o fio de 

polipropileno (PP) e o poliálcool vinílico (PVA) oferecem risco 

indeterminado à saúde e não são viáveis, técnica e 

economicamente. (...)” 

 

  Descrito o objeto da proposição, devemos ressaltar que o parecer desta 

comissão abrange apenas a analise de seu mérito, estando prejudicada qualquer 

análise sob o ponto de vista diverso, que compete às outras comissões, nos termos 

regimentais. 

    

 Analisando a emenda aditiva nº 01 protocolada em 12/07/2016, verificamos o 

aperfeiçoamento da mesma em relação à proposta inicial e para conhecimento 

transcrevo a baixo: 

 

EMENDA ADITIVA Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº409/2015 

“O PL nº 409/2015  de autoria da Deputada Luzia Toledo, passa a 

vigorar acrescida do Art. 2º, com a seguinte redação, 

remunerando-se os demais: 
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“Art. 2º Os estabelecimentos que fabricam, comercializam e 

utilizam produtos, materiais ou artefatos que contenham 

quaisquer tipos de amianto ou asbestos, ficam obrigados a 

providenciarem o descarte ambientalmente adequado em aterro 

industrial para disposição final de lixo perigoso (Classe I), 

licenciado pelo órgão responsável, de quaisquer produtos, 

materiais, matérias-primas ou artefatos que contenham 

quaisquer tipos de amianto ou asbesto em quaisquer 

concentrações.” 

 

 Segundo a justificativa acostada pode-se notar a relevância da matéria em 

disciplinar à proibição do descarte dos produtos, matérias ou artefatos que 

contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos em lugar impróprio, 

configurando uma clara preocupação com o meio ambiente e a saúde. 

 

 Reforçando, portanto, a nossa análise quanto à necessidade de sua aprovação 

nesta Casa de leis.  

 Portanto, em razão do mérito e das considerações aduzidas, acolhemos a 

emenda aditiva nº 01, adotando o posicionamento favorável à aprovação da matéria.  

   

  Assim, sob a ótica das medidas legislativas de preservação do meio 

ambiente, verifica-se que a proposição se afigura como meritória e de interesse 

público, tendo em vista o seu alcance social, de acordo com a análise acima.   

   

  Outrossim, opina-se no sentido do seguinte parecer:  
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PARECER Nº          /2017 

 

A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais é pela 

Aprovação do Projeto de Lei nº 409/2015, de autoria da Deputada Luzia Toledo, na 

forma do art. 276 do Regimento Interno. 

  

Plenário Rui Barbosa, em               de                               de 2017. 

 

 ________________________________________ PRESIDENTE 

           ___________________________________________RELATOR 

           ___________________________________________ MEMBRO 

 ___________________________________________ MEMBRO 

            ___________________________________________ MEMBRO 
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