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Câmara Municipal 
de Curitiba

PROPOSIÇÃO N° 031.00089.2018
 

Proposição alvo: 005.00079.2018 
 
A Vereadora Maria Leticia Fagundes infra-assinada, no uso de suas atribuições
legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte
proposição:

Substitutivo Geral

EMENTA

Substitutivo Geral ao Projeto de
Lei Ordinária, Proposição nº
005.00079.2018, que DISPÕE
SOBRE A UTILIZAÇÃO DE
CANUDO COMESTÍVEL E/OU
DE PAPEL BIODEGRADÁVEL
E/OU RECICLÁVEL,
INDIVIDUAL E
HERMETICAMENTE
EMBALADOS COM
MATERIAL SEMELHANTE
NOS RESTAURANTES,
BARES, LANCHONETES,
AMBULANTES E SIMILARES
AUTORIZADOS PELA
PREFEITURA NO MUNICÍPIO
DE CURITIBA.

Substitua-se o Projeto, que DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CANUDO
COMESTÍVEL E/OU DE PAPEL BIODEGRADÁVEL E/OU RECICLÁVEL,
INDIVIDUAL E HERMETICAMENTE EMBALADOS COM MATERIAL
SEMELHANTE NOS RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES,
AMBULANTES E SIMILARES AUTORIZADOS PELA PREFEITURA NO
MUNICÍPIO DE CURITIBA, pelo seguinte:
 
Ementa: Dispõe sobre as Políticas Públicas de incentivo ao desuso de canudos e
copos plásticos descartáveis no Município de Curitiba.
 
Art. 1º Fica criada a Política Pública de incentivo ao desuso de canudos e copos
plásticos descartáveis no Município de Curitiba.
 
Art. 2º Para efeitos desta Lei, os restaurantes, lanchonetes, bares, comércios
ambulantes, "food trucks", quiosques, hotéis, motéis e similares serão
incentivados para o desuso e/ou a substituição dos canudos e copos plásticos
descartáveis por outros, de material biodegradável, ou reutilizáveis, atendidos os
critérios da legislação e regramentos pertinentes.
 
Art. 3º São objetivos desta Lei:

 I - reconhecer e valorizar o desuso dos canudos e copos plásticos descartáveis
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destinados à ingestão de alimentos líquidos no Município de Curitiba;
 II - estimular o desuso e/ou substituição dos canudos e copos plásticos

descartáveis por material biodegradável, em conformidade com as boas práticas
socioambientais e sanitárias;

 III - incentivar a consciência coletiva acerda da degradação do meio ambiente
causada pela utilização e descarte incorreto de canudos e copos plásticos;

 IV - fomentar a utilização de novos produtos ambientalmente corretos, bem
como a pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos voltados à
preservação do meio ambiente;
V - fomentar o fornecimento de canudos e copos reutilizáveis, dentro dos
critérios e parâmetros da legislação e regramentos pertinentes.
 
Art. 4º Fica instituído o selo Consciência Coletiva, adotando como critérios
mínimos os seguintes:

 I - o respeito ao meio ambiente e às Políticas Públicas voltadas ao meio
ambiente no Municipio de Curitiba;

 II - o não fornecimento de canudos e copos plástico descartáveis;
 III - a substituição dos canudos e copos plásticos descartáveis por outros,

biodegradáveis ou reutilizáveis, desde que atendam os critérios e parâmetros da
legislação e regramentos pertinentes;
IV - a adoção de práticas sustentáveis e não agressoras ao meio ambiente;
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

  

 
Palácio Rio Branco, 06 de dezembro de 2018 

 
 

Maria Leticia Fagundes 
Vereadora

 

Justificativa

O presente Substitutivo Geral se deve ao aprofundamento do estudo do impacto
socio-comercial do Projeto anteriormente apresentado.
Verificamos que já existe um grande número de bares e restaurantes que já não
utilizam e/ou fornecem mais canudo e copos de plástico descartáveis à seus
clientes.
Revimos nosso entendimento anterior, para alterar o Projeto de Lei de forma a
incentivar o desuso dos referidos materiais ofensivos ao meio ambiente em
substituição à forma punitiva como se postava anteriormente.
Acreditamos que esta redação será melhor recepcionada do que a anterior, tendo
em vista, inclusive, as Leis promulgadas por outros Estados, que não tiveram
uma boa receptividade pela população.


