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PROJETO DE LEI
 
 
 

"Autoriza a Prefeitura Municipal de São
José dos Campos a Implantar  o
Programa de Educação Ambiental para
Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas
Escolas da Rede Municipal de Ensino.” 
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI: 
 
 
Art. 1º  Fica autorizada a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a Implantar o
Programa de Educação Ambiental para Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas Escolas da
Rede Municipal de Ensino.
 
Parágrafo Único:- A Execução do Programa Ambiental mencionado no caput do artigo 1º
consiste em :
 

Orientar e promover o estímulo à criação de compostagem e de hortas comunitárias;
Sensibilizar o cidadão contra o desperdício e o reaproveitamento de alimentos;
Viabilizar ações que possam  garantir uma cidade mais resiliente e inclusiva com  o
fomento à economia criativa, bem como a colaboração e inovação sustentável,
observado o conceito (reduzir, reutilizar e reciclar);
Verificação de mecanismos de não geração, redução, separação e da reciclagem de
resíduos sólidos urbanos.
Incentivar a prática de medidas sustentáveis e práticas ecológicas em favor do
desenvolvimento econômico, social e ambiental, além de colaboração com ações de
saúde pública.

Art. 2º O processo educativo ambiental deve obrigatoriamente ser objeto da soma de
esforços entre o Poder Público, a coletividade,  parcerias público privadas e convênios,
permitindo  uma integração visando a construção de valores sociais e humanos no que
respeita a conservação e proteção do meio ambiente.
 
Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Educação e  Urbanismo e Sustentabilidade, para a
organização de implantação do programa.
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
 
 

Plenário "Mario Scholz", 5 de novembro de 2018
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