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A geração excessiva de resíduos grandes problemas na cidade de São Paulo. Uma
grande parcela desses resíduos é constituída por matérias-primas que poderiam estar sendo
reinseridas no processo produtivo, como é o caso dos materiais recicláveis.

O instrumento da logística reversa, foi introduzido pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) - Lei nº 12.305/2010, que dispõe em seu Artigo 3º, inciso XII que:

logística  reversa:  instrumento de desenvolvimento econômico e social  caracterizado
por  um  conjunto  de  ações,  procedimentos  e  meios  destinados  a  viabilizar  a  coleta  e  a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

Na  cidade  de  São  Paulo,  foi  aprovada  a  Lei  17.471/2020,  que  estabelece  a
obrigatoriedade da implantação de logística reversa na cidade de São Paulo para recolhimento
dos produtos que especifica e prevê em seu §1º do artigo 3º que:

Os  responsáveis  pelos  sistemas  de  logística  reversa  deverão  também  promover
campanhas educativas e de conscientização pública, bem como dos benefícios da devolução
dos produtos e embalagens para reciclagem.

O  sistema  de  logística  reversa  se  tornou  obrigatório  para  as  seguintes  cadeias
produtivas:  agrotóxicos;  seus  resíduos  e  embalagens,  pilhas  e  baterias;  pneus;  óleos
lubrificantes,  seus  resíduos  e  embalagens;  lâmpadas  fluorescentes,  de  vapor  de  sódio,
mercúrio  e  de  luz  mista;  produtos  eletroeletrônicos  e  seus  componentes,  e  produtos
comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro.

A logística reversa instituída na cidade pela Lei 17.471/2020, tende a efetivar, de baixo
para cima, em consonância com as políticas federais e estaduais. Para tal, obriga fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos que esta lei se refere, instalados no
município,  a  estruturar  e  implementar  sistemas de  logística  reversa,  mediante  retorno  dos
produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, instalando toda a estrutura necessária
para efetivação da logística reversa na cidade.

Campanhas como estas tornam-se importante mecanismo de difusão de informações
importantes para sociedade que muitas vezes desconhecem tais instrumentos.

Pelo  acima  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  aprovação  do
presente PL.
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