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PROJETO DE LEI

''PROIBE A UTILIZACAO DE CANUDOS DE PLASTICO,

EXCETO OS BIODEGRADAVEIS, EM RESTAURANTES,
BARES, QUIOSQUES, AMBULANTES, HOTEIS E SIMILARES

Ou QUAISQUER ESTABELECIMENTOS QUE FORNECAM
GENEROS ALIMENTI`CIOS E QUE UTILIZAM CANUDOS NO

AMBITO DO MUNICI'PIO DE JACAREI'''.

Art.19 Fica proibida a utilizac5o de canudos de pl5stico, exceto os

biodegrad5veis, em restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hoteis e similares,
trailers (Food Trucks) ou quaisquer estabelecimentos que forne¢am generos
alimenticios e que utilizam canudos no ambito do Municl'pio de Jacaref.

Art. 29 o descumprimento do disposto no artigo 19 da presente Lei
acarretar5 as seguintes penalidades:
I.

Na primeira autuac5o, advertencia e intima€ao para cessara
irregularidade;

11.

Ill.

Nasegundaautuacao, multa novalorde l20VRM's;

Naterceira autuacao, multa no dobro dovalorcorrespondente a

segunda autuacao, e assim sucessivamente.
Art. 39 0 Poder Executivo regulamentar5 esta Lei.

Art. 49 Esta Lei entra em vigor ap6s 180 (cento e oitenta) dias da data de
sua publica¢ao.

Sala das sess6es, 06 de setembro de 2018
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JUSTIFICATIVA
Na guerra mundial contra o pl5stico, o canudinho conquistou

o posto de maior vil5o quando urn vi'deo gravado em 2015, no litoral da Costa Rica,

viralizou na internet. S5o minutos de agonia ate que ambientalistas conseguem retirar

urn canudo preso na narina de uma tartaruga marinha.

A presente proposi¢5o pretende ser mais urn instrumento de preservac5o
do meio ambiente.
Assim como as sacolas plasticas sao extremamente nocivas ao meio
ambiente, os canudos plasticos nao biodegradaveis tamb€m causam maleficios a

natureza, demoram 400 anos para se decompor quando sao abandonados junto a orla
ou mesmo nos mares, rios e tambem abandonados em lugares inadequados, como
terrenos baldios, ruas, etc.
Principais motivos para se banir o uso de canudos plastjcos:
1.

2.

AIguns canudos plasticos ainda s5o feitos com materiais

potencialmente t6xicos ou canceri'genos.
Apesar de varios canudinhos serem feitos com materiais recicl5veis,
eles podem ser bern difi'ceis de reciclar.

3.

0 plastico pode permanecer no ambiente por mais de 2.000 anos.

4.

Portanto, aquela bebida que voce levou 15 minutos para beber

5.

permanecer5 no ambiente por gera€6es.
E por varios motivos diferentes, canudos frequentemente acabam no
oceano.

6.
7.

Estudos preveem que ate 2050 haver5 mais pl5stico no oceano do que
peixes (em termos de massa).
Par causa de seu tamanho pequeno, animais aqu5ticos podem
confundir peda¢os de plastico com comida e sufocar com eles.

8.

De verdade: o pl5stico 6 indestrutivel.

9.

Milhares de pessoas vao parar no pronto-socorro todos os anos por
ferimentos causados por canudos.

10. Em media, uma pessoa usa 38 MIL canudos em 60 anos.
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Em suma, caso queira que o futuro seja melhor, agora 6 o momento de
deixar de usar canudinhos.
I+

H5 que se buscar alternativas menos poluentes e a criacao de dificuldades

a utilizacao de canudos pl5sticos certamente contribuira para a ado¢ao de novas

formas de fabricacao de canudos, como os canudos biodegradaveis que j5 s5o
utilizados em v5rias cidades, por forca de Lei ou, simplesmente, pela consciencia das

pessoas.

E, pois, com a certeza de que estaremos dando uma forte contribui¢ao a

preserva¢ao ambiental que conto com o apoio dos nobres pares.

Sala das sess6es, 06 de setembro de 2018
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Figura 1 Lixo pl6stico boiando na orla

Figura 2 Uma dos vitimas do pldstico jogado de forma irregular no mar
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