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Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para incluir no conteúdo mínimo do plano
de gerenciamento de resíduos sólidos a destinação de materiais recicláveis descartados
a cooperativas de catadores ou organizações da sociedade civil que tenham por
finalidade o aproveitamento econômico desses materiais.
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, DE 2018

Altera a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010,
para incluir no conteúdo mínimo do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos a destinação de
materiais recicláveis descartados a cooperativas de
catadores ou organizações da sociedade civil que
tenham por finalidade o aproveitamento
econômico desses materiais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O caput do art. 21 da Lei no 12.305, de 2 de agosto de
2010, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 21 ...................................................................................
...................................................................................................
X – se couber, destinação dos resíduos sólidos recicláveis
descartados a associações ou cooperativas de catadores ou
organizações da sociedade civil que tenham por finalidade o
aproveitamento econômico desses materiais e que possuam
infraestrutura para realizar a triagem e a classificação desses
resíduos.
....................................................................................” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), constitui um dos mais importantes
avanços legislativos nacionais na temática ambiental.
Por meio dessa lei, as pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de
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resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada
ou ao gerenciamento de resíduos sólidos devem almejar os objetivos ali
previstos, tais como a reciclagem desses resíduos e a integração dos
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. De fato, um
dos mais importantes e inovadores princípios dessa lei é o reconhecimento
do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de
valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania.
Nossa proposta é estimular de maneira direta o acesso, pelos
catadores, dos resíduos sólidos recicláveis produzidos por algumas
categorias de geradores desses resíduos que, por força da Lei no 12.305, de
2010, estão obrigados a elaborar seus planos de gerenciamento de resíduos
sólidos. Trata-se, em geral, de grandes geradores de resíduos, cujas natureza
e volume constituem potenciais ingressos de significativas receitas aos
catadores ou a organizações da sociedade civil que tenham por finalidade o
aproveitamento econômico desses materiais.
Ademais, uma vez que para tais atividades existe a previsão de
elaboração de planos de gerenciamento específicos, esse grupo constitui
nicho privilegiado para destinar os seus resíduos a catadores de material
reciclável, por já contarem com uma logística organizada de pré-seleção e
triagem de materiais.
Especificamente, propomos que, entre os conteúdos mínimos
desses planos de gerenciamento de resíduos sólidos, figure a destinação dos
resíduos recicláveis a essas associações, cooperativas ou organizações, de
modo que seja estreitada a distância entre os produtores desses resíduos e
aqueles que, por meio de sua triagem e classificação, podem deles obter
retorno econômico.
Tomamos o cuidado de prever que apenas recebam esses
materiais recicláveis as associações, cooperativas ou organizações que
possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos.
Os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do respeito às
diversidades locais e regionais deverão pautar as circunstâncias de aplicação
desse novo comando.
Sabemos o quão penoso e relevante é o trabalho dos catadores
de material reciclável. O mínimo que podemos fazer, em retribuição e
reconhecimento ao seu valor, é favorecer o desempenho de sua atividade e
proporcionar meios para que dela possam obter de maneira digna um retorno
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econômico minimamente suficiente para a continuidade e o aperfeiçoamento
de suas ações.

Sala das Sessões,

Senadora ROSE DE FREITAS
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Convicta da importância dessa iniciativa, conclamo os nobres
Pares para sua aprovação.

LEGISLAÇÃO CITADA
- Lei nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010 - Lei de resíduos sólidos - 12305/10
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:2010;12305

- artigo 21
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