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Dispõe  sobre  a  proibição  de  produção,
fornecimento  e  distribuição,  gratuita  ou
onerosa, de canudos plásticos, produzidos com
materiais  não-biodegradáveisno  Estado  de
Mato  Grosso  e  dá  outras  providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica proibida,a partir do prazo de um anoapós a publicação da presente lei, a produção,
comercialização, distribuição, gratuita ou onerosa, de canudos plásticos feitos de material não biodegradável
em todo Estado de Mato Grosso.

 

Art. 2º Os canudos plásticos deverão ser substituídos por outros que derivem de produtos biodegradáveis, ou,
que não sejam de uso único e descartável.

 

Art. 3º Em caso de não cumprimento desta Lei, deverão ser aplicadas as seguintes penalidades;

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão do Alvará de funcionamento do estabelecimento até a devida regularização;

 

Art. 4º As empresas que fabricam e distribuem os canudos biodegradáveis deverão, para a correta
informação do consumidor, estampar informações no produto deque trata-se de produto biodegradável.
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Art. 5º O Poder Executivo deverá promover campanhas educativas, a serem divulgadas nos meios de
comunicação visando dar conhecimento e informações ao público em geral,quanto a presente Lei, e, seus
potenciais benefícios, tendo em vista o planejamento e execução da presente Lei.

 

Art. 6º O Poder Executivo deverá regulamentar a presente Lei no prazo de 06 (seis) meses,
especialmente,no que diz respeito aos estabelecimentos comerciais que incidirá a presente Lei, como
também, os prazos para se adequarem ao disposto no artigo 1º, e ainda com relação a competência para
fiscalizar o cumprimento e impor as penalidades previstas na presente lei.

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

É premente a preocupação da sociedade civil como um todo, quanto à sustentabilidade e a preservação do
meio ambiente.

A par disso, o presente Projeto tem o objetivo de colaborar com a preservação do meio ambiente, ao mesmo
tempo em que busca sua sustentabilidade.

Com a aprovação da presente lei, a produção e distribuição dos canudos plásticos serão banidos de vez do
Estado de Mato Grosso.

Isso se faz necessário, em razão de que os atuais“canudinhos” convencionais, não são reciclados, e,
portanto, são considerados poluidores do meio ambiente.

Estes pequenos canudos têm durabilidade de até 300 anos, visto que levam tal lapso temporal para se
degradarem totalmente.

Os canudos, após um único uso, são jogados no lixo, e uma grande parte destes,chegam aos rios que
cortam nosso Estado, e, alcançam até mesmo o pantanal mato-grossense.

Por serem pequenos e leves, são facilmente levados até os rios e suas margens, colocando em risco a
saúde e vida das aves, peixes e animais que habitam a flora e a fauna mato-grossenses.

Por tudo isso, banir o uso dos canudinhos é um importante passo para diminuir a poluição dos rios,
promovendo a proteção de todo o ecossistema.

Vários Municípios do País vem criando Leis Municipais voltadas a extirpar os canudos plásticos, sem contar
os Países como a Índia, Bélgica, Costa Rica, França, Indonésia, Noruega, Panamá, Santa Lúcia, Serra Leoa
e Uruguai e mais recentemente Taiwan, que também já baniram o uso de canudinhos práticos.

Nobres pares, por tudo isso, mais do que necessária, é urgente a necessidade de aprovação da presente lei,
de modo a proporcionar um meio ambiente mais saudável as próximas gerações de mato-grossenses.

Face ao exposto, e, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e a elevada apreciação dos distintos Pares, aos quais
conclamo, nesta oportunidade, dispensarem o mesmo apoio para sua regimental e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Maio de 2019
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Toninho de Souza
Deputado Estadual
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