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PROJETO DE LEI N° 097 DE 14 DE SETEMBRO 2021 o
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“Institui no calendario oficial do 
municipio a SEMANA DO LIXO ZERO”

Art. 1° Fica instituido e incluido no calendario oficial de eventos do 
municipio de Cajamar/SP, a Semana Municipal do “lixo Zero, a 
comemorada, anualmente na ultima semana do mes de outubro, como 
instrumento de politica publica socioambiental, prevalecendo a educagao 
ambiental.
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Art. 2° As comemoragoes alusivas a Semana Municipal do LIXO ZERO 
tern como objetivos:

I - Proporcionar ambientes para discursao e sensibilizagao sobre a 
tematica dos residues solidos no municipio, envolvendo a sociedade civil 
organizada, Poder Publico, iniciativa privada e a populagao em geral.

II - Fomentar a economia solidaria e inclusao social:

III- Proper solugoes para a redugao, reutilizagao, reciclagem, 
compostagem, gerenciamento, gestao e nao geragao de residues solidos;

IV - Promover agoes educativas e de sensibilizagao sobre a tematica 
lixo zero, educagao ambiental e descarte de residues toxicos;

V - Apoiar e incentivar o cooperativismo;

VI - Oportunizar o langamento de novidades tecnologicas locals;

VII - Incentivar o consumo consciente;

VIII - Realizar palestras, foruns, seminaries e eventos em geral sobre a 
tematica, com agoes coletivas de limpeza em espagos publicos do municipio,

IX - Disseminar e proporcionar a produgao cientifica e academica

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

JUSTIFICATIVA

O vereador Flavio Alves Ribeiro “Flavio Comajo , vem apresentar para 
deliberagao plenaria o projeto de lei “SEMANA DO LIXO ZERO “pois essa 
propositura tern per finalidade diminuir, ao mmimo a produgao de lixo, atraves 
de campanhas publicas publicitarias, utilizando todos os meios de comunicagao 
para alerta o impacto que o lixo tem no meio ambiente. Sao objetivos do 
projeto: Promover debates entre diversos setores, como instituigoes, empresas, 
poder publico, escolas e os municipes; proporcionar experiencias ludicas e 
tecnicas; apoiar e incentivar o cooperativismo; oportunizar o langamento de 
novidades tecnologicas locais; favorecer e contribuir para a redugao, 
reutilizagao reciclagem e compostagem; incentivar a promogao de mutirao de 
limpeza em parques, pragas ruas, pontos turisticos, entre outros locais. O 
municipio de Cajamar carece de novas e incisivas iniciativas e abordagens com 
seus residues, visto o aumento da populagao, do consumo e a dificuldade 
ainda de se coletivizar aparelhos voltados para essa tematica. O tema lixo 
precisa de novas perspectivas, assim como a melhoria da comunicagao com a 
populagao e integrando o assunto no dia a dia das pessoas, impactando na 
melhoria da limpeza da cidade, da destinagao correta dos residues, nas 
cooperativas, nas escolas e nas empresas privadas

Diante do exposto, nobres pares, apresento a presente propositura 
contando com a participagao dos nobres colegas para sua aprovagao.
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