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    JUSTIFICATIVA 

 

    Apresentamos esta proposta em face da necessidade de não 
agravar ainda mais o meio ambiente que deve estar ecologicamente equilibrado.  

Assim, o material plástico oriundo do petróleo,  precisa ser 
expungido do mercado o quanto antes, visto que atualmente, tudo que não for não 
biodegradável não conseguirá ser decomposto naturalmente.  

Neste sentido, se você usar um canudo por dia durante 10(dez) 
anos, 3.650(Três Mil Seiscentos e cinquenta) canudos plásticos acabam em aterros.  

Estes canudos plásticos são terríveis para o nosso meio 
ambiente, pois pelo fato de não serem absorvidos pela natureza, ocorrem terríveis 
situações como os plásticos nos oceanos, que, devido a correntes marítimas chegam a 
vagar pelo planeta inteiro e muitos animais aquáticos morrem ao ingerir tais materiais.  

Não bastasse isso, existe ainda o problema, de que caso sejam 
eliminados por incineração, terem potencial altamente tóxico e poluentes, afetando nossa 
saúde.  

Nesta linha de raciocínio, a proposta é utilizar produtos que 
sejam elaborados   a partir de plantas e animais, bem como compostáveis, comestíveis, 
reutilizáveis(bambu. Vidro, inox, etc) . 

Com isso, utilizar itens reutilizáveis e reciclar sempre que 
possível pode ajudar a reduzir drasticamente a quantidade de lixo se acumulando em 
aterros sanitários, beneficiando assim de forma efetiva o meio ambiente e protegendo à 
saúde.e a vida das pessoas.  

Para  melhor elucidação de todas as questões abordadas nesta 
proposição, foi realizado um Debate sobre o tema, ocorrido no dia 15 de outubro de 2018, 
com a presença de Acadêmicos, Advogados, Ativistas, Sindicato que representa a 
categoria de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, bem como  Escolas, Organizações 
e Entidades engajadas nesta matéria. 

    Participaram do debate e deram contribuição para a 
aprimoramento da proposição, Unesp, (Campus São José dos Campos), Univap, Tableau 
e Ordem dos Advogados do  Brasil, 36ª  Subseção de São José dos Campos,(Comissão  
do Meio Ambiente). 

Não se pode olvidar que devemos atentar para o atendimento 
da política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei Federal nº 12.305/2010 e Lei do 
Estado de São Paulo, Lei nº 12.300/2006 e  o Plano Municipal de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos.   

Vale ressaltar que a matéria constante do presente 
Substitutivo, é de legitimo interesse local, conforme artigo 30, inciso I da CRFB de 1988. 
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Impende Salientar ainda que não há no bojo da proposta 
qualquer ingerência na iniciativa privada e por isso, não há ofensa portanto, a livre 
iniciativa, inexistindo óbice do artigo 170 da CRFB de 1988. 

 

Por estas razões que estamos mobilizados a aprovar este  
projeto com o apoio dos Nobres Pares. 

 

 

   
 Plenário "Mário Scholz", 20  de   novembro  de 2018 
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