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Cria a Frente Parlamentar em Defesa da
Cadeia Produtiva de Reciclagem da
Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATTVA DO ESTADO DO AMAZONAS, na forma que
estabelece o artigo !7,1, d, da Resolução Legislativa n" 469, de 19 de março de 2OLO,
Regimento lnterno, faz saber aos que a presente virem que promulga a seguinte

RESOLUçÃO LEGTSLATTVA:

Art. 1" Fica criada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas a Frente parlamentar
em Defesa da Cadeia Produtiva de Reciclagem
Parágrafo único. A frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva de Reciclagem é
constituída pela livre adesão dos senhores deputados, com o objetivo de propor, apoiar e
defender a cadeia produtiva de Reciclagem e a defesa de interesses comuns de formação de
bases políticas e legais pertinentes.

Art' 2" São finalidades da Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva de Reciclagem:
I - transformar materiais usados em produtos novos;
ll - preservar o meio ambiental;
lll-reduzirolixo;
lV - reduzir o espaço ocupado pelos resíduos;
V - reintegrar os resíduos sólidos no ciclo de produção e consumo;
Vl - representar esta Casa Legislativa, por indicação do Presidente, quando convidada por
quaisquer entidades ou órgãos do Município de Manaus ou do Estado do Amazonas,
acompanhando os projetos e discussões de quaisquer temas relacionados ao segmento de
Reciclagem;

Vll - promover a integração com a Frente Parlamentar de Cadeia produtiva e Reciclagem no
Congresso Nacional ou Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia produtiva de Reciclagem de
outros Estados da Federação, quando se fizer necessário; e
Vlll - promover reuniões, debates, audiências e outros eventos pertinentes à Frente
Parlamentar.

Art. 3" A Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva de Reciclagem será composta
pelos parlamentares que a aderirem mediante Termo de Adesão e terá a composição de
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Presidente, Vice-Presidente e demais membros, os quais serão definidos e eleitos dentre
seus componentes em reunião promovida pelos parlamentares Estaduais.
Parágrafo único. A adesão de que trata o caput será formalizada em Termo de Adesão, onde
constarão diretrizes e princípios a serem defendidos e observados.

Art, 4.e As reuniões da Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva de Reciclagem
serão públicas, realizadas na periodicidade e local estabelecidos pelos seus integrantes.

Art. 5.s Cabe à Mesa Diretora a adoção das providências legais para a implementação das
medidas necessárias ao desenvolvimento das atividades da Frente Parlamentar, garantindo a

estrutura administrativa e humana nos moldes das Comissões Técnicas Permanentes.

Art. 6.s As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7.e Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA

Manaus, 28 de maio de 20L9.
ISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Deputado ual - PRB
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura trata de proposta de criação de Frente Parlamentar em

Defesa da Cadeia Produtiva de Reciclagem, de caráter suprapartidário, através da reunião de

parlamentares comprometidos com a Cadeia produtiva de Reciclagem, e desta forma, tem a

finalidade de propor, apoiar e defender as diretrizes com objetivo de reintegração dos

resíduos sólidos no ciclo de produção e consumo, pelo princípio dos 3 Rs: Reduzir, Reutilizar,

Recicla r.

A reciclagem é um processo que consiste na transformação de materiais usados

em produtos novos, que poderão ser reinseridos na cadeia de consumo sem a necessidade

de extrair mais recursos naturais. Trata-se de uma ação que contribui significativamente

para a preservação ambiental e para a redução do lixo gerado pelo ser humano.

Diversos produtos compostos por vidro, plástico, papel ou alumínio podem ser

reciclados, de modo a reaproveitar os materiais, reduzir o consumo de matória-prima e

diminuir a poluição da água, do ar e do solo. Alóm disso, a reciclagem minimiza a quantidade

de lixo acumulado em aterros sanitários e lixões, contribuindo para a redução da produção

de gases tóxicos e de chorume - substâncias muito prejudiciais para o ambiente,

A reciclagem também é importante para a sociedade, uma vez que gera

empregos e contribui para a renda de diversos catadores de materiais recicláveis, que fazem

um trabalho muito importante recolhendo, separando e encaminhando o material

diretamente para a reciclagem.

Através da coleta seletiva temos o recolhimento dos materiais que podem ser

reciclados, que foram previamente separados na fonte geradora. Este é o primeiro passo para

que os diversos resíduos sejam devidamente encaminhados para a reciclagem, gerando

economia no processo e favorecendo sua execução. A reciclagem é a atividade de

recuperação e revalorização da matéria-prima descartada, que se transforma em um novo

produto, retornando ao ciclo de produção.
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o símbolo da reciclagem é formado por três setas, fazendo referência a um ciclo: a

primeira seta representa a indústria, que fabrica um produto; a segunda faz menção ao consumidor,

que consome este produto; a terceira seta representa o retorno do produto ao ciclo produtivo,

revalorizado por meio da reciclagem,

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. É

fundamental separar os resíduos sólidos dos orgânicos e dos sanitários. Dessa forma, os recicláveis

não são contaminados e têm mais valor, viabilizando e barateando a reciclagem.

É necessário ter responsabilidade sobre os produtos que adquirimos e principalmente

sobre o destino que damos a eles, para que retornem a esse nosso ciclo infinito de consumo.

A reciclagem é uma atividade econômica com muitos benefícios ambientais, e o objetivo

deste projeto de Resolução ao Criar a Frente Parlamentar em defesa da Cadeia Produtiva de

Reciclagem é trazer soluções para este problema e conscientização da população acerca da

importância da reciclagem e do consumo consciente.

Ademais, conforme preceitua a Constituição do estado do Amazonas, em seu

artigo L8:

Art 18. Compete ao Estado, Respeitadas as normas gerais

estabelecidas em lei Federal, legislar concorrentemente com a união

sobre:

(...)

V- produção e consumo;

Vl - florestas, caça, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da

poluição;
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(...)

vlll - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor,

a bens e direitos de valor artistico, estetico, histórico, turístico e

paisagístico.

Esta representatividade junto a Assembleia Legislativa tem também como
finalidade, a mobilização em geral da sociedade civil, organizações sociais e políticas.

Assim, a organização para defesa dos interesses da população e de determinado
segmento da sociedade é de suma importância para tomada de decisões e legitimidade nas

lutas e discussões frente aos poderes.

Diante do exposto e a luz do dispositivo retromencionado e a relevância social

apresentada, solicito aos nobres pares pela aprovação da presente propositura.

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLE
Manaus, 28 de maio de ZOL9.
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