
Dispõe sobre a proibição de aquisição e uso
de copos plásticos, exceto os biodegradáveis,
na Câmara Municipal de Jaboticabal.

Art.  1º  Fica  proibida  a  aquisição  de  copos  e  recipientes

descartáveis, derivados de petróleo, matéria-prima extrativa e não sustentável,

para o consumo de bebidas e alimentos na Câmara Municipal.

Art.  2º  Os copos descartáveis atuais deverão ser substituídos

por biodegradáveis e serão utilizados apenas pelos visitantes, visando reduzir

a quantidade de resíduos gerados por esta Casa de Leis.

Art.  3º Fica  estabelecido  o  prazo  de  30  (trinta)  dias,

contados da data da publicação desta resolução.

Art.  4º Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação.

Jaboticabal, 24 de maio de 2021.

                   PROFA. PAULA
Vereadora – Partido dos Trabalhadores 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores e Vereadoras,

O referido Projeto de Resolução tem o intuito de assimilar as

ações do Poder Legislativo com as  novas pautas e preocupações do Século

XXI. A questão ambiental chegou para ficar e aguçar o debate entre todos os

setores, seja no âmbito público, privado e ou particular. 

Os copos biodegradáveis têm aparência similar aos modelos

tradicionais já utilizados por esta Casa de Leis, todavia, diferencia-se pelo fato

de ser composto por matéria-prima com fontes renováveis,  tais como, soja,

amido de arroz, amido de milho, cana-de-açúcar, etc. O que resulta em um

material  que  se  decompõe  em um tempo  muito  menor  do  que  o  material

derivado  de  petróleo.  Modelos  de  copos  biodegradáveis  sob  condições

específicas  de  calor,  luz,  umidade  e  nutrientes  orgânicos,  podem  ser

decomposto em cerca de 180 dias, já os materiais provenientes de matéria-

prima extrativa,  como  o  Petróleo,  podem levar  até  450  anos  para  que  se

decomponha.

Contamos com o apoio dos nobres pares,  para a execução

deste  importante  projeto  de  resolução,  visando adequar  o setor  público  as

novas demandas ambientais.

Jaboticabal, 24 de maio de 2021.
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