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( X ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:14974
Em: 09/05/2016 -15:02:16

EMENTA: INSTITUI no Calendário Oficial do Município, a SEMANA DO LIXO
ZERO e dá outras
providências.

Art. 1° Fica instituido e incluido no Calendário Oficial de Eventos do Municipio de Carazinho, a
semana Municipal do LIXO ZERO, a ser comemorada, anualmente, na última semana do mês de
outubro.

Art. 2° As comemorações alusivas a Semana Municipal do LIXO ZERO têm como objetivos:

I - promover debates entre diversos setores como, instituições, empresas, poder público,
escolas e os munícipes;
11-conscientizar a redução dos residuos por toda a sociedade;
III - proporcionar experiências lúdicas e técnicas;
IV - apoiar e incentivar o cooperativismo;
V - favorecer e contribuir para a redução, reutilização, reciclagem e compostagem;
VI - incentivar o consumo consciente;
VII - incentivar a promoção de mutirão de limpeza em parques, praças, ruas, ponto turisticos, entre
outros pontos da cidade;

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: Este Projeto tem por finalidade diminuir ao minimo a produção de lixo, através de
campanhas publicitárias, utilizando todos os meios de comunicação para alertar para o impacto que
o lixo tem no meio ambiente.
São objetivos do projeto promover debates entre diversos setores, como instituições,
empresas, poder público, escolas e os munícipes; proporcionar experiências lúdicas e
técnicas; apoiar e incentivar o cooperativismo; favorecer e contribuir para a redução, reutilização,
reciclagem e compostagem; incentivar o consumo consciente; e incentivar a promoção de mutirão
delimpeza em parques, praças, ruas, pontos turísticos, entre outros locais.
O tema lixo precisa de novas perspectivas, assim como, a melhoria da comunicação com a
população e integrando o assunto no dia a dia das pessoas, impactando na melhoria da
limpeza da cidade, da destinação correta dos resíduos, nas cooperativas, na criação de
novas empresas.



Sala Antônio Libório 8ervian, em 09/05/2016.

Gian Pedroso - PS8

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Hora:-----
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