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          Acrescenta o inciso X ao art. 8º do Projeto de Lei nº 117/2018 –Msg. 38/2018 e renumerando os
demais, que passa a vigorar com a seguinte redação:

             “Art. 8º (...)

                                (...)

                          X - Prodeic Investe Reciclagem Mato Grosso, com o objetivo de promover o
desenvolvimento industrial sustentável, a preservação do meio ambiente e incentivar a utilização matéria
prima e o consumo de produtos reciclados;

 

JUSTIFICATIVA

                     A presente emenda aditiva visa acrescentar o inciso X ao art. 8º do Projeto de Lei nº
117/2018 –Msg. 38/2018 e renumerando os demais.

              Trata a presente Emenda da inclusão nas disposições do Projeto de Lei de um submódulo para
contemplar a indústria da reciclagem. A reciclagem é uma atividade de recuperação e revalorização da
matéria-prima descartada, que se transforma em um novo produto, retornando ao ciclo de produção. A
reciclagem representa uma atividade econômica com inúmeros benefícios sociais e ambientais.

                    No atual estágio do desenvolvimento econômico da humanidade as embalagens e resíduos que
são descartados todos os dias precisam de um destino correto para que sejam tratados como matéria-prima
na fabricação de novos produtos.

                Na realidade o que ocorre no atual estágio é que compramos, usamos e descartamos diariamente
uma grande qualidade de matéria prima que vira lixo e polui o meio ambiente. É necessário ter
responsabilidade sobre os produtos que adquirimos e, principalmente, sobre o destino que é dado a eles,
para que retornem a esse nosso ciclo infinito de consumo.

                  Dai a necessidade de se incentivar a indústria da reciclagem. No atual momento a reciclagem
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surge como uma alternativa para atender a uma demanda da sociedade por maior qualidade do meio
ambiente, mas também com um viés econômico e social.

                  São inquestionáveis as vantagens que a indústria da reciclagem consegue gerar em economia
nos gastos com matéria-prima, principalmente de materiais não renováveis e que se desenvolve de maneira
mais qualificada, já que é preciso buscar tecnologias avançadas para fazer um melhor aproveitamento dos
insumos. O meio ambiente em contrapartida sofre menos com a exploração dos seus recursos naturais e isto,
evidentemente, reflete na sua melhor regeneração, minimização dos efeitos climáticos e qualidade de vida
para a população.

                 A reciclagem na indústria é uma necessidade crescente para o Estado que desejam crescer de
maneira sustentável. Por isso, a concessão de incentivos fiscais deve ser vista como um investimento, e não
como uma renúncia de receita.

                 Por todos esses motivos, é necessário é urgente incentivar a reciclagem incluindo a atividade
industrial nas disposições da Lei nº 7958/2003 (PRODEIC).

                         Assim, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente emenda
aditiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Maio de 2018

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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