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PROJETO DE LEI

NO

lrerras'$tr
EMENTA:

038 DE 20 DE MAIO DE 2019.

"lnstitui no âmbito do municipio de
Barreiras o dia do desapego consciente,
que consiste em receber doaçóes de

materiais reutilizáveis, promovendo a
correta destinação final e dá outras
providências ".

A Câmara Municipal de Vereadores de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, APROVA:

Art.

1o-

Fica instituído no Município de Barreiras o "Dia do Desapego Consciente", que
ocorrerá 1 (uma) vez a cada 3 (três) meses. A ação visa arrecadar e doar
objetos que poderão servtr para familias carentes, objetivando promover na
sociedade uma educação ambiental duradoura através do descarte consciente
de materiais em adequadas condiçÕes de reutilização, evitando o desperdício
e geração de lixo no meio ambiente.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, consideram-se objetos brinquedos, calçados,
roupas, equipamentos de informática, móveis, livros, eletrodomésticos, geladeiras, fogões,
máquinas de lavar, colchóes, material de higiene e limpeza, utensílios domésticos, e sobras
de materiais de construção em condiçÕes de reutilização, desde que possam ser recolhidos
manualmente, sem o auxílio de equipamentos.

Art.

20-

A campanha consiste em coletar materiais oriundos do descarte consciente da
população em todo âmbito do municÍpio de Barreiras e promover a correta
destinação final.

Art.

30-

Para o cumprimento dos propósitos desta Lei, o Poder Público Municipal em
parceria com outras entidades poderá: l- Efetuar campanhas educativas,
orientaçâo da necessidade do descarte correto, reuniÕes e demais eventos

consciência ecológica, através da educação ambiental
conscientizando quanto a importância de preservar o planeta. ll- Efetuar

visando

a

campanhas institucionais junto aos meios de comunicação com a finalidade de
fixar rotinas de coletas organizadas divulgando a campanha "Desapego
Consciente sustentável".
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Art.4o_

e..sta
!e! entra em vigor
disposiçoes em contrário.

na data de sua publicação, revogando-se

as

Sala das Sessões, 20 de maio de 2019.

lzabel Rosa
dos SanÍos
Vereadora PSL

Avenida cléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page: www.camaradebarreiras ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-8101

Cârnnra Jvlllrlícy"f dn tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893 0001-70

JUSTIFICATIVA

O Projeto "Dia do Desapego Consciente" visa arrecadar e doar objetos que
poderáo servir para famílias carentes, objetivando promover na sociedade uma educação
ambiental duradoura através do descarte consciente de materiais em condições adequadas
para reutilizaÉo, evitando o desperdício e geração de lixo no meio ambiente. A busca pelo
consumo irrestrito resulta em uma sociedade que busca tecnologia descartando objetos em
lugares impróprios, causando um impacto ambiental que degrada o ecossistema. Esses
descartes sáo geradores de grandes lixões a céu aberto, ocorrendo impactos negativos
sobre o meio ambiente, originando sérios problemas a saúde. Além disso, a chuva desloca
estes objetos pelas vias públicas, ocasionando contratempos no sistema de drenagem,
obstruindo canais, provocando alagamentos
outros danos. Sem os cuidados

e

convenientes, os materiais descartados constituem problemas sanitários, como a
proliferaçâo de roedores e focos o mosquito Aedes Aegypti. A limpeza pública deve ser
encarada como um compromisso de grande importância por parte da Prefeitura e da
sociedade, por isso urge campanhas de orientação e conscientização da necessidade de
medidas para que a população possa doar objetos que poderão ser reutilizados por outras
famílias. Percebe-se que, os seres humanos devem cuidar e proteger o meio ambiente,
caso contrário, destruirão náo só a biodiversidade, mas também a sua espécie Portanto,
faz-se necessário instituir o "DlA DO DESAPEGO CONSCIENTE" que consiste em receber
doaçoes de materiais reutilizáveis, promovendo a correta destinação final, beneficiando
famílias carentes através da reutilizaçáo e evitando descarte inadequado no meio ambiente.
Assim submeto este p§eto de lei para análise e aprovação
Sala das Sessões, 20 de maio de 2019.

,SÁBEL ROSÁ
Vereadora PSL
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