
 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

Gabinete do Deputado Dr. Emílio Mameri 

 

 

Gabinete do Deputado Dr. Emílio Mameri 

Av. Américo Buaiz, 205, Gab. 701, Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950 

Tel: 27 3382-3543 / 27 3382-3699 – e-mail: doutoremiliomameri@al.es.gov.br 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N. ______/2019 

 

Estabelece a diminuição progressiva, até a 

completa vedação, de aquisição de utensílios 

descartáveis, no âmbito do Poder Legislativo 

do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 1º. A quantidade de copos, recipientes, talheres e demais utensílios descartáveis e 

destinados ao consumo de bebidas e alimentos será diminuída progressivamente, até a sua 

completa vedação, no âmbito do Poder Legislativo do Estado. 

 

Art. 2º. Esta Resolução não afetará os contratos que se encontrarem vigentes na data de sua 

publicação. 

 

Parágrafo único – Não serão admitidos aditivos contratuais que contrariem os termos 

dispostos nesta Resolução, individualmente ou em conjunto. 

 

Art. 3º. A quantidade máxima permitida para compra de utensílios descartáveis, a ser 

observada em novas contratações ou em aditivos contratuais, será diminuída 

progressivamente, da seguinte forma: 

 

I – 70% (setenta por cento), calculado sobre a última quantidade contratada, a partir da data 

de início da vigência desta Resolução; 

 

II – 50% (cinquenta por cento), calculado sobre a quantidade decorrente do percentual 

estabelecido no inciso I, depois de decorrido 01 (um) ano de vigência desta Resolução; 

 

III – 30% (trinta por cento), calculado sobre a quantidade decorrente do percentual 

estabelecido no inciso II, depois de decorridos 02 (dois) anos de vigência desta Resolução. 

 

IV – Decorridos 03 (três) anos de vigência desta Resolução, não será mais permitida a 

aquisição de nenhum utensílio da natureza nela tratada. 
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Art. 4º. Os materiais descartáveis, durante o período de diminuição progressiva, na forma do 

artigo 3º, serão substituídos por utensílios sustentáveis, reutilizáveis e de maior durabilidade 

ou biodegradáveis. 

 

Art. 5º. A critério da Mesa Diretora, o Poder Legislativo realizará campanhas internas para a 

divulgação, conscientização e orientação do público interno e externo quanto aos benefícios 

socioambientais da substituição de utensílios descartáveis por aqueles que se mostrem opções 

mais sustentáveis, reutilizáveis e de maior durabilidade. 

 

Parágrafo único – Também serão objeto das campanhas internas a conscientização e a 

orientação acerca da utilização racional da água e dos produtos de limpeza quando 

empregados no processo de higienização de utensílios. 

 

Art. 6º. As despesas com a execução desta Resolução correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 03 de maio de 2019. 

 

 

 

Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 
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JUSTIFICATIVA 

 

Embora vistos como sinônimo de praticidade para o consumo de alimentos e bebidas, os 

utensílios descartáveis fabricados com produtos derivados do petróleo contribuem em muito 

para o acúmulo de lixo plástico no planeta. 

 

No mundo inteiro, as práticas exageradas de consumo geram uma enorme quantidade de 

resíduos plásticos, sem a devida administração e destinação. Com alto custo para reciclagem, 

estima-se que um terço de todo o plástico descartado já tenha se inserido na natureza como 

poluição terrestre e de água doce ou marinha
1
, já que a maior parte dos utensílios descartáveis 

utilizados é destinada aos aterros sanitários ou mesmo lançada de maneira inadequada no 

meio ambiente – onde, por exemplo, os copos descartáveis demoram cerca de 100 anos para 

se decompor. 

 

A contaminação do solo e das águas doces e oceânicas pelo macro, micro e nanoplásticos. 

Estes últimos, inclusive, são consumidos cada vez mais por animais e seres humanos a partir 

de alimentos e água contaminados – e os efeitos totais de sua ingestão ainda são 

desconhecidos
2
. 

 

Outrossim, a incineração de resíduos plásticos também causa elevadas emissões de dióxido de 

carbono, constituindo-se em mais um fator de poluição da atmosfera terrestre. 

 

Esses produtos, portanto, vêm matando a vida selvagem, danificando ecossistemas naturais e 

contribuindo para as mudanças climáticas no planeta. Além disso, observa-se um considerável 

dispêndio de recursos públicos em compras frequentes desse tipo de insumo, que poderiam 

ser economizados com a utilização de produtos reutilizáveis. 

 

                                                 
1
 MACHADO, Anderson Abel de Souza et al. Microplastics as an Emerging Threat to Terrestrial Ecosystems. 

Global Change Biology, v. 24, n. 4, p. 1405–16. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/gcb.14020>. 

Publicado em: 1 abr. 2018. Acesso em: 03 de maio de 2019. 
2
 KOSUTH, Mary; MASON, Sherri A. & WATTENBERG, Elizabeth V. Anthropogenic Contamination of Tap 

Water, Beer, and Sea Salt. PLoS ONE, v. 13, n. 4. Disponível em: < 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194970>. Publicado em: 11 abr. 2018. Acesso em: 03 de maio de 2019.. 
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Diante disso, impõe-se a este Poder Legislativo a tomada de providências, nos limites de sua 

competência, para prestar a sua parcela de contribuição e exemplo à sociedade, tendo em 

vista, inclusive, que são deveres da coletividade e do Poder Público a defesa e a proteção do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as presentes e futuras gerações (art. 225, 

caput da Constituição Federal e art. 186, caput da Constituição Estadual). 

 

As medidas que se propõe aderir, por meio da presente proposição, certamente têm a 

potencialidade de ecoar no setor público deste Estado, em todas as esferas de Poder, e até 

mesmo no âmbito privado, de modo a diminuir, sobremaneira, os impactos negativos gerados 

pelos resíduos plásticos. 

 

Sendo estas as razões para a propositura do presente Projeto de Resolução, alinhada às 

competências estabelecidas pela Constituição Federal, espera-se o apoio e a sua aprovação 

pelos ilustres pares desta Casa de Leis. 

 

Palácio Domingos Martins, 03 de maio de 2019. 

 

 

 

Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 
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