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PARECER NO 0034/2021 - CMARHRM.

PROTOCOLO No 1083512021 - PROCESSO No

149212021

Data: 1311012021

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 9571202í, que

"lnstitui o Programa de lncentivo ao Descarte
Consciente de Cartuchos e Toners e dá outras
providências."

Autor: Dep. Paulo Araújo

Relator: Deputado fstaOuat qJi0l,crr &«,Ál>

I- RELATORIO

A proposição em mote, após ter sido recebida e registrada pela Secretaria

de Serviços Legislativos no dia 1311012021, conforme apontamento às folhas 02 (dois) dos

autos; foi posta em pauta no dia 2011012021. Cumprida a pauta, foi remetida à Secretaria

Parlamentar da Mesa Diretora em 03/1212021 e, logo após, enviada à Comissão de Meio

r1 Ambiente Recursos Hídricos e Recursos Minerais em 0311112021 e recebida pela

Secretaria desta Comissão em 03/1 112021, para emitir parecer quanto ao mérito, conforme

instruído às folhas 05-v (cinco, verso).

Segundo o Projeto de Lei, será fundada a "Semana de Conscientizaçáo e

Orientação sobre Reciclagem e Descarte de Produtos Eletroeletrônicos" no Estado de

Mato Grosso, para alertar e orientar as pessoas a propósito da destinação adequada de

prod utos eletroeletrô n icos.
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A Semana de Conscientização e Orientação a propósito da Reciclagem e
de Produtos Eletroeletrônicos acontecerá, todo ano, na última semana do mês de
será anunciada em toda a sociedade, sobretudo nas escolas e, para seu eficaz

, a Secretaria da Educação poderá buscar parcerias com outras secretarias
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de governo e universidades, e ainda com associações e instituições dos setores público e
privado protagonistas.

Segundo a justificativa do autor, é evidente que a criação e o avanço de
novas tecnologias trouxeram bem-estar e avanços expressivos à vida das pessoas. Mas,
ao lado dessa tecnologia, o consumismo se desenvolve e os produtos se multiplicam e
rapidamente ficam ociosos e defasados, por terem alcançado o fim do seu ciclo de vida e
ainda porque foram trocados por exemplares mais recentes.

A constante inovação em tão pouco tempo leva o ser humano hodierno a
comprar em ritmo acelerado. Os dispositivos que antes duravam por muitos anos, hoje são
inutilizados bem mais rapidamente. Nas últimas duas décadas, um chip ficou
extremamente pequeno e sua disposição para armazenar dados cada vez maior, numa
magnitude vertiginosa.

Devido a este acelerado progresso tecnológico e da competição mundial
dos múltiplos fabricantes, o comércio de aparelhos eletrônicos ficou cada vez mais barato
e aberto às distintas classes sociais, gerando o consumo incomensurável desses
aparelhamentos eletroeletrônicos em todo o Planeta.

Ressalta o autor que os resíduos eletroeletrônicos podem ser provenientes
de uso familiar, de grandes corporações, instituições ou uso governamental, e ainda o
refugo (material de fábrica que não atingiu a qualidade padrão) dos fabricantes de
eletrônicos. O Parlamentar proponente cita como exemplos: televisores, rádios, aparelhos
celulares, computadores pessoais, eletrodomésticos portáteis, filmadoras, ferramentas
elétricas e brinquedos eletrônicos.

Os resíduos eletrônicos seguem um caminho definido após o consumo, em
que, não raro, são lançados em lixões a céu aberto e aterros sem os cuidados
indispensáveis, podendo infectar o solo e a água com seus elementos venéficos. Afora a
questão do amplo volume que esses resíduos acumulam, existe a apreensão pelo fato de
que seus componentes basais (plástico, metal e vidro) não são biodegradáveis, assim os
eletrônicos delongam centenas de anos para se deteriorarem espontaneamente,
estagnando por um longo tempo o Meio Ambiente.

Porém, seu problema maior é a presença de metais pesados em sua

, uma vez que os eletroeletrônicos contêm expressiva quantidade desses
nos circuitos. Estes metais químicos empregados nas tecnologias de fabricação

danosos à saúde e ao Meio Ambiente e que precisam ser tratadas de forma
num processo reverso.
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Os circuitos integrados, componentes eletrônicos abundantes em placas
eletrônicas, possuem Arseneto de Gálio na sua composição, elemento extremamente
contaminante e cancerígeno. Outros componentes como cádmio, mercúrio (empregado em
sensores de posição em celulares e tablets), chumbo (usado na solda) e bário demandam
cuidados específicos na sêpâração para mitigar ao máximo a contaminação do solo e
fontes hídricas.

Com relação à legislação brasileira, a Lei no 12.305/10 dispõe a proposito
da Política de Resíduos Sólidos brasileira, aborda a logística reversa e ainda da gestão do
lixo e da responsabilidade compartilhada entre os setores público e privado no tocante à
destinação desses resíduos. A ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento lndustrial) em
seu artigo 33 prevê:

"São obrigados a estruturar e implementar sisÍemas de logística
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor, de forma independente do seruiço público de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sóÍdos, os
f ab ri c a nte s, i m po rtado re s, d i stri b u id ores e co m e rci a nÍes de;
I - agrotoxicos, seus resíduos e embalagens, assr'm como outros
produtos cuja embalagem, apos o uso, constitua resíduo
perigoso obseruadas as regras de gerenciamento de resíduos
penposos previstas em lei ou regulamento, em normas
estabelecidas pelos orgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa,
ou em normas técnicas;
ll -pilhasebaterias;
lll - pneus;
lV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescenÍeg de vapor de sodio e mercúrio e de
luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes."

Dessa forma, os fabricantes e comerciantes possuem a responsabilidade
de recolher os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Porém, para
que essa realidade se consolide, torna-se indispensável que a população se conscientize e
descarte os eletrônicos nos locais adequados.

Sob essa perspectiva é que o Parlamentar apresenta o presente projeto de
lei, com o objetivo de informar e despertar o interesse coletivo dos consumidores sobre os

que os lixos eletrônicos representam à saúde humana e a todo o ecossistema, e
locais adequados e de fácil acesso para devolver esse material ao fim de
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Frente a essas considerações, esta relatoria passa a ponderar no que diz
respeito ao mérito da matéria, sopesando a oportunidade, conveniência, relevância social e
interesse público.

É o relatório.

II - ANÁLISE

As proposições para as quais o Regimento ordene parecer, em nenhuma

hipótese, serão assentadas em discussão e votação do Plenário, sem o parecer das

comissões que as devam avaliar, com fulcro no parágrafo único do Art. 356 do Regimento

lnterno desta Assembleia Legislativa.

Compete a esta Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e

Recursos Minerais, em consonância com o Art. 369, inciso lX, alíneas "a" a "f', do

Regimento lnterno, enunciar parecer a todos os projetos que tratem de assuntos atinentes

à matéria ambiental em geral.

Conforme demonstrado pela Ficha Técnica às folhas 05 (cinco) dos

autos, não foi assinalado nenhum projeto em andamento e nenhuma norma em vigor com

relação ao assunto em legenda. Desta forma, esta relatoria não encontra estorvo para a

análise meritória, a qual compete deslindar.

Torna-se necessário avivar, de antemão, que há 11 anos, a Lei no

12.30512010 fundou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, determinando objetivos e

diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, responsabilizando os

geradores de restolhos, o poder público, e os consumidores, e os instrumentos

econômicos aplicáveis.

A lei determina ainda a política da logística reversa dos resíduos

, impulsionando a implantação de cooperativas e outras formas de associação

res de recicláveis. Considerando a sugestão de um programa de incentivo ao

te, verifica-se o embasamento jurídico presente na proposição.
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Segundo a Bióloga e Professora Universitária com mestrado em Biologia

Animal pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), Eliza Costa, o acúmulo do produto

composto no cartucho e toner pode desencadear problemas virtualmente graves à vida

humana e ao meio ambiente.

"Para quem trabalha diretamente com reciclagem de toner e cartuchos,

por exemplo, é indicado utilizar uma estação de toner que isole o produto e proteja tanto os

profissionais quanto o meÍo ambiente. A tinta contida nesses cartuchos possui quantidade

significativa de metais, podendo contaminar seriamente o solo e o lençol freático", explicou.

Eliza é consultora ambiental há 17 anos e desde a implantação da lei federal vem

estudando sobre o tema.

Dessa forma, verifica-se que a proposição é manifestamente oportuna ao

trazer elementos de fato e de direito. A proposição possui ainda ampla relevância

socioambiental no momento em que promove a conscientização e orientação sobre

reciclagem e descarte de produtos eletroeletrônicos, alertando e orientando as pessoas a

proposito do correto destino desses produtos.

Muitas pessoas desconhecem, mas os cartuchos e toners vazios de

impressora não podem ser descartados em lixo comum e, sim, conduzidos a lugares

específicos de coleta. Mas, qual seria o local ideal? O Projeto de Lei em proposição possui

a finalidade de contribuir anualmente para responder a esta indagação, ao promover

educação ambiental por meio da semana de conscientização, a ser divulgada, sobretudo

no ambiente escolar, sendo evidente a importância de sua transformação em lei vigente no

Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, esta relatoria se manifesta pela APROVAçÃO do

Projeto de Lei 95712021, de autoria do Deputado Paulo Araújo.
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É o parecer.
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III - VOTO DO RELATOR

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 95712021, de autoria do Deputado

Paulo Araújo, que "lnstitui o Programa de lncentivo ao Descarte Consciente de Cartuchos

e Toners e dá outras providências."

Verifica-se que a proposíção é manifestamente oportuna ao trazer

elementos de fato e de direito. A proposição possui ainda ampla relevância socioambiental

no momento em que promove a conscientizaçáo e orientação sobre reciclagem e descafte

de produtos eletroeletrônicos, alertando e orientando as pessoas a propósito do correto

destino desses produtos.

Muitas pessoas desconhecem, mas os cartuchos e toners vazios de

impressora não podem ser descartados em lixo comum e, sim, conduzidos a lugares

específicos de coleta. Mas, qual seria o local ideal? O Projeto de Lei em proposição possui

a finalidade de contribuir anualmente para responder a esta indagação, ao promover

educação ambiental através da semana de conscientização, a ser divulgada, sobretudo no

ambiente escolar, sendo evidente a importância de sua transformação em lei vigente no

Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, esta relatoria se manifesta pela APROVAçÃO do

Projeto de Lei 95712021, de autoria do Deputado Paulo Araújo.
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Sala das Comissões, em,9Q de rr7.U.y de 2022.
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rv - FrcHA DE VOTAçAO

Projeto de Lei n.o 95712021 Parecer no 003412022

Reunião da Comissão em:

Presidente: Deputado Carlos Avallone

VOTO DO RELATOR

Pelas razões acima expostas, esta relatoria se manifesta pela APROVAçÃO do Projeto

de Lei 95712021, de autoria do Deputado Paulo Araújo.

(a) Deputado (o)

Membros Titulares
DEPUTADO CARLOS AVALLONE

DEPUTADO ALLAN KARDEC

DEPUTÂDO GILBERTO CATTANNI

DEPUTADO MAX RUSSI

DEPUTADO WILSON SANTOS

Membros Suplentes

DEPUTADo DR. JoÃo

DEPUTADO VALDIR BARRANCO

DEPUTADO FAISSAL

DEPUTADO XUXU DAL MOLIN

DEPUTADo SEBASTIÃo REZENDE
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