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PROJETO DE LEI Nº 022, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

“CRIA O PROGRAMA ESCOLA AMIGA DO MEIO 

AMBIENTE, QUE DISPÔE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS 

COLORIDAS PARA A SEPARAÇÃO DE LIXO EM 

ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL”. 

 

A Câmara Municipal de Rio Piracicaba, por seus representantes legais aprova e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1°- Fica instituído o Programa Escola Amiga do Meio Ambiente, cujo objetivo 

é conscientizaras crianças e adolescentes da rede pública municipal de ensino sobre a 

importância da separação dos resíduos para o nosso meio ambiente, resgatando a 

qualidade de vida e também a economia sustentável. 

 

Art. 2°- O município instalará, de forma gradativa, em todas as escolas da rede 

pública municipal, lixeiras adequadas para coleta seletiva, podendo iniciar com duas ou 

mais lixeiras de cores diferentes. 

 

Art. 3°- As lixeiras deverão ser de cores específicas e apresentar o nome da 

classificação dos resíduos. 

 

Art.4°- As lixeiras serão instaladas em número suficiente para receber, 

separadamente os detritos de vidro, papel e papelão, plásticos, alumínio e metal, lixo 

orgânico; resíduos radioativose de madeira. 

 

Parágrafo único. Os recipientes a que se refere o caput deste artigo deverão ser 

utilizados para armazenar os resíduos de forma separada, identificados com as cores 

padronizadas para reciclagem, conforme descrição abaixo:  

I- verde, para armazenamento de vidro; 

II- azul, para armazenamento de papel e papelão; 
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III- vermelho, para armazenamento dos plásticos; 

IV- amarela, para armazenamento de alumínio e metal; 

V- marrom, para armazenamento de lixo orgânico; 

 

Art. 5º- Fica a critério do Município a realização de parcerias com cooperativas 

de catadores deresíduos e a coleta seletiva destinada a empresas especializadas na 

área da reciclagem. 

 

Art. 6º- No início de cada ano letivo, poderá ser formado um grupo de 

conselheiros constituídopor pais, alunos, professores e funcionários em cada unidade 

escolar, com o objetivo de discutire planejar as ações a serem desenvolvidas, e visando 

sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da participação no Programa. 

 

Art. 7º- São objetivos do Programa: 

I- planejar e executar ações com o objetivo de recolher materiais recicláveis junto 

à comunidade onde a escola esteja instalada; 

II- promover atividades com o propósito de difundir a educação ambiental dentro 

e fora da escola; 

III- participar e organizar, junto à comunidade, de ações referentes à conservação 

e preservaçãodo meio ambiente; 

IV- instituir o espaço físico que será destinado ao armazenamento dos materiais 

recicláveis recolhidos pelos alunos, bem como os doados pela comunidade; 

V- manter o controle da quantidade dos materiais recicláveis que entram no 

recinto escolar. 

 

Art. 8°- Esta Lei entrará em vigor no ano seguinte de sua publicação. 

 

Rio Piracicaba, MG, 18 de setembro de 2020.  

 

 

Sebastião Torres Bueno 

Prefeito Municipal 
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MENSAGEM 

 

Senhores membros da Câmara Municipal, 

 

Submeto à elevada deliberação de V. Exªs. o texto do projeto de lei que tem por 

escopo instituir o Programa Escola Amiga do Meio Ambiente. 

 

Vive-se em um momento de extrema extenuação dos recursos naturais e, 

consequentemente, complicação da saúde ambiental. O ser humano, como parte da 

natureza, vem sendo afetado pelo manejo predatório daqueles que se veem donos da 

Natureza e não parte dela.  

 

Na atualidade estamos presenciando diversas catástrofes naturais que 

acontecem devido à intervenção humana na natureza. Daí a necessidade da sociedade 

se posicionar perante a esta realidade. Qual deve ser a postura sociedade diante 

desses desafios?  

 

As atividades de todos os agrupamentos sociais organizados e não organizados 

precisam agir, pois essa demanda deve ser tratada como de urgência/urgentíssima na 

atualidade. A educação ambiental não pode ser apenas enciclopédica, tem que se 

desenvolver como aprendizado em consonância com uma prática coerente, que resulta 

em um sujeito ativo e com consciência plena dos problemas da sociedade. A alienação 

faz mal à saúde ambiental e mata qualquer esperança a favor da vida.  

 

Nesse sentido, o anteprojeto de autoria do ilustre Vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães, contempla o Município com o início de uma iniciativa de extrema 

importância, que é a implementação do Programa Escola Amiga do Meio Ambiente, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de lixeiras coloridas para a separação de 

lixo em escolas da rede pública municipal.   
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Diante do exposto e pelo interesse público de que se reveste a presente 

iniciativa, confio na aprovação do incluso Projeto de Lei, que solicito seja apreciado e 

votado nos termos do regimento interno da Câmara e da Lei Orgânica Municipal. 

  

No ensejo, renovo a V.Exª. e a seus ilustres pares as expressões do mais 

elevado apreço e especial consideração. 

 

 

 

Rio Piracicaba, 18 de setembro de 2020. 

 

 

Sebastião Torres Bueno 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


