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i    seguinte Lei:
I

I

"Disp6e    sobre    o    estimulo    ao    consumo   i

consciente    dos    canudinhos    plasticos    e   I
substituieao    do    mesmo    por    canildinhos   I
biodegradaveis permanente no Municipio de   i
Santa    Barbara    do    Pa fa    e    da    outras   i
providen ci as".                                                                    ,

I

Barbara  do  Pa fa  aprova  e  o  Prefeito  Municipal  sanciona  a   i

Art.1°  -Fica  proibida  a  comeroializagao  e  o  uso  de  canudos  plasticos  em  todos  os

I   estabelecimentos comerciais do Municipio de Santa Barbara do Pa fa.
I_,-.,..:   Paragrafo    Unico   -   Os   canudos   plastjcos   deverao   ser   substituidos   por   produtos   i
I

i   biodegradaveis ou que nao sejam de uso t]nico.

Art.  2°  -  Fica  estabelecido  o  prazo  de   180  meses  para  a  coleta,  comercializacao  e
I

distribuigao   do   canudo   biodegradavel   em   todos   os   estabelecimentos   comerciais   do   I

;   Municipio de Santa Barbara do Pa fa.
I
I

I

Art.  4°  -A  Prefeitura  fa fa  atrav6s  de  suas  secretarias  a  conscientizagao  a  todos  os

envolvidos na substituieao do canudo plastico pelo canudo biodegradavel.

Art.  5°  -Aplicam-se  as  disposig6es  desta  lei  as  diretrizes  e  principios  da  lei  que  disp6e_  _  _    ______   '_.   --_    _''_.''__'   -r'' ..-. r ,.--- \+   ,\,I   \1+J\,   \JI\J

i   sobre a EdJcagao Ambientai e da lei que institui a Politica Nacional de Residuos S6lidos.

Art. 6° -A acao ou omissao das pessoas fisicas ou juridicas que importe inobservancia aos
preceitos  desta  lei  ou  de  seu  regulamento,  seja  os  infratores  as sang6es  previstas em  lei

i    lesivas ao meio ambiente:
;   que disp6e sobre as sang6es  penais e administrativas derivadas de dendutas e atividade-s   !

i    contfarias.
Art.  7°  -  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogando  as  disposi96es

Santa Barbara do Pa fa,  11  de Setembro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

CONSIDERAND0 as estimativas que apontam que cerca de 10 milh6es de toneladas

de  plastico chegam  aos  oceanos  anualmente,  sendo que desse  nt]mero  cerca  de  100  mi

toneladas sao apenas de canudinhos.  Ha  uma carga plastica muito grande que chega para

o  consumidor  e  vira  residuo  s6lido.   Essa  6  a  maior  preocupagao,   se  nao  vai  para  a

;   reciclagem, para onde esta indo?
I

CONSIDERANDO  que  o  consumo  exagerado  de  plastico  passa  por  uma questao

cultural que  precisa  ser  desconstruida.  Temos  que  mudar o  habito  do  consumo  fapido  e

aprender a reutilizar diversas coisas,  principalmente a utilizagao consciente das embalagens

plasticas.  E preciso pensar a questao do plastico de urn modo geral al6m dos canudinhos e

estender o debate para a cadeia produtiva da mat6ria-prima no material biodegradavel.

CONSIDERANDO  ainda  que  o  maior  mercado  de  plasticos  hoje  e  o  material  de

embalagem.  Esse  lixo  6  responsavel  por  quase  metade  de  todos  os  residuos  plasticos

gerados globalmente e a maior parte nunca e reciclada ou incinerada.

CONSIDERANDO  tambem  que cerca  de  setecentas  esp6cies  de  animais  marinhos

foram  registradas  ate  agora  por  terem  comido  ou  ficado  presos  em  plastjcos  segunda

pesquisa.  Sem  falar  das  enormes  enchentes  que  sao  causadas  por  plasticos  que  sao

jogados nos  bueiros.  Entao o uso  incorreto do  material  plastico tern agredido fortemente o
I    meio ambiente.
I

icinR^ MUNIam DE sAm ndRBARA DO PARA
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CONSIDERANDO  finalmente   que   este   projeto  de   lei   visa   estimular  o   consumo

consciente  do  uso do  material  plastico em  especial  os  canudinhos que  sao vendidos pelo

comercio varejista aos proprietarios de bares,  restaurantes,  lanchonetes e etc„ os quais os

mesmos   causam   grandes   danos   quando   nao   I.eciclados   e   armazenados   de   maneira

incorreta. Trazendo a solugao na substituicao dos mesmos par canudinhos biodegradavejs.

Estas sao as raz6es do referido projeto.
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COMISS^O DE LEGISLACAO. JUSTICA E REDACAO DE LEIS

ASSUNTO:  Disp6em  sobre  o  Estimulo  ao
Consumo     Consciente     dos     Canudinhos
PLasticos   e   Substituigao   do   mesmo   por
Canndinhos   Biodegradaveis   no   Municfpio
de   Santa   Barbara   de   Para   e   da   outras
Providencias.

pROcEssO: pROuETO DE LEI NO Ooiuni9

PROPRonETE: Vra. LINA CARMEM BARBOSA DA SILVA

PARECER: 004/2019

RELATOR -Rubens de Souza Rocha.

MATERIA/PROCEDENCIA:  Esta  Comissao  recebeu  o  PrQjeto  de  Lei  acima  citado.  E  ap6s
analise  e  estudo  minucioso  de  seu  texto,   observou-se  ha   necessidade  de  se  fazer  as
seguintes Emendas Modificativas.

>   No Preambulo excluir a palavra "permanente";
>   No Artigo 2® ficafa com a seguinte redag5o: rmca estabelecido o prazo de 12 meses

para  a  coleta  dos  canudinhos  de  plastico  e  comercializacao,  distribuicao  do
canudo biodegradavel em todos os estabelecimentos comerciais do Municipio de
Santa Barbara do Pa fa";

>   No Artigo 6° ficafa com a seguinte redagao: "A aeao ou omissao das pessoas fisicas
ou  juridica   que   importe   inobservancia   aos   preceitos   desta   lei   ou   de   seu
regulamento,  seja  imputado  aos  infratores  as  penalidades  prevista  em  lei  que
disp6em  sobre  as  sanc6es  penais  e  administrativas  derivadas  de  condutas  e
atividades lesivas ao meio ambiente".

VOTO  DO  RELATOR:  Observada  as  devidas  procedencias  e  por  estar  de  acordo  com  os
cdernais membros da comissao, o vote deste relator 6 favofa\rel ao Projeto de Lei n° 001/2018,
de 11  de Setembro de 2019, mediante as seguintes correg6es e alterag6es..

VOTO DA COMISS^O:  Pelas raz6es acima expostas e  por estar de acordo com o voto do
relator, esta comissao e favofa`rel ao referido prQjeto em sua totalidade. Todavia, cabe ao
SsoberaroPlenarioadecisaofirral.
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