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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui no Município de Carazinho, a Semana Municipal de
Conscientização do Descarte Responsável do Lixo. 

PROJETO DE LEI

Art. 1º Fica instituída no Município de Carazinho, a Semana Municipal da Conscientização do
Descarte Responsável do Lixo, a ser realizada na última semana do mês de junho. 

Art. 2º A Semana Municipal da Conscientização do Descarte Responsável do Lixo será realizada
anualmente, como instrumento de política pública socioambiental e tem como objetivos: 
I – Proporcionar ambientes para discussão e conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos
no Município de Carazinho, envolvendo a sociedade civil organizada, Poder Público, iniciativa
privada e população em geral; 
II – Fomentar a economia solidária e a inclusão social; 
III – Propor soluções para a redução, neutralização, reciclagem, compostagem e não geração de
resíduos sólidos; 
IV – Promover ações educativas e de conscientização sobre a temática; V – Incentivar o consumo
consciente; 
VI – Realizar palestras, fóruns, seminários e eventos em geral sobre a temática, bem como ações
coletivas de limpeza em espaços públicos do Município, entre outras atividades. 

Art. 3º - Compete ao Executivo regulamentar o disposto nesta lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua promulgação. 

JUSTIFICATIVA
Apesar do esforço por parte de alguns setores da comunidade e do próprio Poder Executivo,
através de algumas ações que buscam despertar uma maior consciência ecológica junto à
população, percebemos que isso não tem sido suficiente, pois quase que diariamente nos
deparamos ainda, com lixo residencial e todos os tipos de detritos jogados a céu aberto nas vias
públicas de Carazinho e, também, colocados de forma irregular nos contêineres existentes em
algumas áreas da cidade.
 	Entendemos que a criação de uma semana municipal voltada exclusivamente para esse tema,
poderá dar a amplitude necessária na busca pela conscientização coletiva na comunidade, a partir



da realização de inúmeras atividades e eventos, e chamamentos através das redes sociais e meios
de comunicação. Entendemos que junho é o mês mais apropriado para promovermos tal semana
de conscientização, pois no dia 5 comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Sala Antônio Libório Bervian, em 25 de julho de 2019.

Gian Pedroso - PSB
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