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JUSTIFICATIVA - PL 0454/2014 
A presente proposta determina que os estabelecimentos comerciais que distribuam 

sacolas plásticas para embalar mercadorias sejam obrigados a fornecer as sacolas com as 
cores e os símbolos do lixo reciclado, visando à proteção do meio ambiente. 

É sabido que as sacolas plásticas fornecidas são utilizadas pela população para 
acondicionar lixo doméstico, e, os estabelecimentos comerciais já despendem receitas para 
confeccioná-las, muitas vezes contendo a logomarca do supermercado, farmácia, ou similar. 

Pela presente iniciativa pretende-se fomentar as disposições de lixo reciclável para 
que, de forma didática, a população adquira intimidade com as informações referentes à coleta 
seletiva visando propiciar respeito ao meio ambiente. 

O projeto determina que sejam utilizados para confecção das sacolas plásticas os 
símbolos de padrão internacional, nos termos da Resolução Conama nº 275/01, 

Saliente-se que os estabelecimentos já são onerados com a aquisição de sacolas 
plásticas, portanto, adquirir sacolas com tais símbolos não irá aumentar o custo dos 
estabelecimentos além do já computado. 

Ademais a iniciativa determina que os estabelecimentos sejam obrigados a 
disponibilizar, no mínimo, dois símbolos diferentes de sacolas plásticas, porém, na prática, a 
concorrência e o apelo pela questão da preservação do meio ambiente serão decisivos para 
incentivar o comércio a dispor de maior número de cores possíveis. 

Com efeito, o setor industrial que confecciona as sacolas plásticas facilmente se 
adaptará as novas exigências fomentando a produção. 

Com esta proposta, certamente, a população se conscientizará da importância da 
separação do lixo, e certamente a Administração Pública passará a incentivar e investir mais 
na coletiva seletiva de lixo. 

Na Constituição Federal observa-se que o art. 225 determina ser obrigação de todos 
manter o meio ambiente equilibrado, com vistas as futuras gerações, neste aspecto é 
fundamental iniciativas que privilegiam a reciclagem de lixo. 

Ainda no tocante ao lastro legal cabe referir que o Código de Defesa do Consumidor, 
art. 4º, II "c" determina que o Estado possa interferir na iniciativa privada para proteção do 
próprio Consumidor e para instituir política pública para melhoria da qualidade de vida. 

Por fim no que se refere à competência municipal, o art. 23, VI da Constituição da 
República é incisivo em estipular que o Município tem competência para atuar na preservação 
do meio ambiente e combate a poluição. 

Diante da relevância da matéria e do interesse público da qual está revestida, solicito o 
apoio dos Nobres Pares na aprovação desta relevante iniciativa. 
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