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JUSTIFICATIVA - PL 0624/2021 

A presente proposição legislativa dispõe sobre a separação e armazenamento de 
resíduos sólidos na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo e dá outras providências. 

De acordo com dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), apesar de 30% 
de todos os resíduos produzidos no Brasil terem potencial de reciclagem, apenas 3% são de 
fato reaproveitados. Associado à má gestão de resíduos, estes muitas vezes chegam aos 
cursos dágua, afetando o ecossistema marinho, e, por conseguinte, estima-se que 90% das 
aves marinhas tenham ingerido plástico alguma vez em suas vidas, o que também impacta 
mais da metade da população mundial que vive em áreas costeiras, pois sua alimentação e por 
vezes sua renda depende diretamente dos alimentos que o oceano fornece. 

Além disso, a má gestão dos resíduos interfere na infraestrutura da cidade e na saúde 
pública, tendo em vista o risco de enchentes pelo entupimento das galerias pluviais, 
provocando mortes, destruição da área urbana, desalojamento e prejuízos à flora e à fauna 
local. Também há o risco da disseminação de doenças, como a dengue, leptospirose e 
diarreias bacterianas, comprometendo a saúde pública. 

Há algumas semanas, recebemos da cidadã Catharine Jacob Suaide, de 16 anos, 
participante do Programa As Vozes das Adolescentes - ADJ, uma ideia para que a questão dos 
resíduos sólidos fosse tratada nas escolas municipais de forma mais efetiva. 

Ademais, o presente projeto está em concordância com o Projeto de Lei nº 2.801, de 
2019, de autoria do Deputado Federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE), que tramita na 
Câmara dos Deputados. 

Portanto, submetemos o presente projeto à deliberação, o qual poderá ainda sofrer 
aperfeiçoamentos dos nobres pares, esperando sua aprovação. 
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