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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui “A Campanha de incentivo a reciclagem doméstica”, no
âmbito do Município de Carazinho, e dá outras providências. 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do município de Carazinho, “A Campanha de Incentivo a
Reciclagem Doméstica”; 
 Art. 2º Para fins de orientação e divulgação da referida campanha, deverão ser providenciados
folhetos, calendários, cartazes e palestras orientativas sobre os benefícios da reciclagem;
Art. 3º A referida campanha tem por objetivo conscientizar a sociedade em geral, donas de casa e
estudantes que a reciclagem domiciliar contribui para o meio ambiente, assim a coleta será
encaminhada para locais adequados evitando as enchentes e focos de doenças como a
leptospirose e outros. 
 Art. 4º Fica facultado ao Poder Executivo regulamentar o disposto nessa lei.

JUSTIFICATIVA 
Conforme a Lei Federal 12.305/2010 de Política Nacional de Resíduos Sólidos, já diz no Artigo 28
que, “O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos
com a disponibilização adequada para a coleta [...]”. Ou seja, precisa-se de uma conscientização
das pessoas para que essa lei tenha peso e relevância em seu teor. 
O projeto apresentado visa, antes de tudo, estimular a conscientização, que atinja donas de casa,
estudantes e a sociedade em geral para o benefício da reciclagem domiciliar.  
A reciclagem domiciliar é mais simples do que se imagina. Bastam separar, os materiais
biodegradáveis como descarte de verduras, cascas de frutas, pó de café, e até o papel higiênico,
enfim tudo o que é biodegradável e não é reutilizado nas indústrias, em um cesto ou saco de lixo
designado para isso.
Assim como materiais secos, embalagens de papel, alumínios, plástico, vidros, devidamente
separados em um cesto ou saco de lixo para essa finalidade.
Ao separar o lixo, todos ajudam para uma cidade mais limpa e organizada, além de ajudar
trabalhadores que tiram seu sustendo da reciclagem, podendo fomentar cooperativas e industrias.
Evidentemente, cabe à administração municipal dar exemplo efetivo de consciência ecológica, na
medida em que a ela cabe lidar executivamente com a questão do lixo.  Em razão do exposto e
pela relevância da matéria, Solicito aos Ilustres Pares a apoiar a presente iniciativa, diante do
caráter relevante e assim contribuir para melhor finalidade do lixo domiciliar.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15 de abril de 2019.
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