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PROJETO DE LEI Nº 024/2016 
DATA: 24/05/2016 

 
 

SÚMULA: Institui o Programa de Coleta Contínua de 
Lixo Eletrônico no Município de Cornélio Procópio. 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO 

PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, FREDERICO CARLOS DE 
CARVALHO ALVES, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte: 

 
LEI 
 
Art. 1°- Fica instituído o “Programa de Coleta Contínua 

de Lixo Eletrônico” no Município de Cornélio Procópio, norteado pelos seguintes princípios 

e diretrizes: 

I. É de responsabilidade da Administração Pública Municipal, das Empresas de direito 

privado e dos Munícipes o descarte correto do lixo eletrônico produzido em nosso 

Município;  

II.É necessário disciplinar o gerenciamento ambiental adequado do lixo eletrônico em nossa 

cidade, conforme determina a Resolução 401 de 04 de novembro de 2008, alterada pela 

Resolução 424/2010 do Conselho Nacional do Meio ambiente – CONAMA; 

III.É necessário conscientizar o Consumidor Procopense de produtos eletrônicos sobre os 

riscos à saúde e ao meio ambiente, em virtude do inadequado descarte destes produtos. 

Art. 2º - O “Programa de Coleta Contínua de Lixo 

Eletrônico” será realizado através da criação de Postos de Coleta: 

I. Em todos os prédios públicos municipais; 

II. Em todas as Empresas que comercializam os produtos especificados no art. 6º desta 

Lei; 

III. Em todos os prédios públicos estaduais e federais, inclusive colégios e universidades, 

através de autorização. 
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Art. 3º - O lixo eletrônico recolhido pela Prefeitura de 

Cornélio Procópio deverá ser encaminhado aos respectivos fabricantes ou importadores, em 

conformidade com o disposto na Resolução 401 de 04 de novembro de 2008, alterada pela 

Resolução 424/2010 do Conselho Nacional do Meio ambiente – CONAMA. 

Art. 4º - O lixo eletrônico recolhido pelas pessoas 

jurídicas de direito privado e demais órgãos da administração estadual e federal 

especificadas nos incisos II e III do Art. 2º deverão ser por elas encaminhado ao posto de 

coleta especificado pela Prefeitura Municipal. 

  Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a 

elaborar campanhas de educação ambiental com veiculação de informações sobre a 

responsabilidade do correto rejeito do lixo eletrônico pós-consumo e os riscos à saúde e ao 

meio ambiente causado pelo descarte inadequado. 

Art. 6º - Entende-se por lixo eletrônico, para fins de 

cumprimento desta Lei: pilhas e baterias portáteis, baterias de chumbo-ácido, automotivas e 

industriais e pilhas e baterias dos sistemas eletroquímicos níquel-cádmio óxido de mercúrio, 

aparelhos celulares, aparelhos elétricos e eletrônicos, microcomputadores, tabletes e todos 

os outros definidos nas normas técnicas vigentes. 

Art. 7º - Esta Lei deverá ser regulamentada no prazo de 

90 (noventa) dias, a contar de sua publicação. 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Cornélio Procópio, 24 de maio de 2016. 

 
 
 

Fernando Vanuchi Peppes 

Vereador – PMDB 
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PROJETO DE LEI Nº 024/2016 
DATA: 24/05/2016 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 
Senhora Presidente;  
Senhores Vereadores. 

 

Nossa cidade registra um dos maiores índices de longevidade, que no Paraná 
em 2015 era de 76,5 anos enquanto no Brasil no mesmo período era de 75,2 anos. Sendo que 
nosso IDH é 0,759. Como forma de promover o envelhecimento com qualidade de vida, 
estamos propondo o presente Projeto de Lei.  

Aparentemente estas duas palavras (lixo e tecnologia) não tem muito a ver uma 
com a outra, ou quando tem é no sentido que uma é oposta a outra, ou trazendo benefícios 
ou poluindo o meio ambiente. 

A velocidade com que as tecnologias são substituídas (veja o exemplo dos 
telefones celulares e computadores) coloca em risco cada vez mais o meio ambiente. 

Como exemplo do descaso quanto a este material tão danoso, Cornélio 
Procópio não possui em sua legislação uma Lei que trate especificamente dos resíduos 
sólidos.  
 

Uma radiografia do lixo eletrônico. 

Ao olhar um computador, um celular e outros equipamentos externamente 

não temos a noção da diversidade de materiais que ele contém, inclusive vários materiais 

nobres (ouro, platina, etc.) e que acabam indo parar no lixo, podendo contaminar a água do 

subsolo, o próprio solo e a atmosfera, caso sejam queimados. Abaixo listei alguns dos 

componentes que encontramos dentro de um computador ou aparelhos eletrônicos. 

Do que é feito um computador 

Metal Ferroso 32% 

Plástico 23% 

Metais não ferrosos (chumbo, cádmio, berílio, mercúrio). 18% 

Vidro 15% 

Placas eletrônicas (ouro, platina, prata e paládio). 12% 

Fonte: Programa Ambiental das Nações Unidas 
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Do que é composta uma tonelada de sucata eletroeletrônica mista: 

Ferro Entre 35% e 40% 

Cobre 17% 

Chumbo Entre 2% e 3% 

Alumínio 7% 

Zinco 4% a 5% 

Ouro 200 a 300 gramas 

Prata 300 a 1000 gramas 

Platina 30 a 70 gramas 

Fibras plásticas 15% 

Papel e Embalagens 5% 

Resíduos não recicláveis Entre 3% e 5% 

Aproximadamente 94% dos materiais contidos nos aparelhos 

eletroeletrônicos podem ser reciclados. 

Substâncias tóxicas dos computadores e celulares: 

Chumbo - Prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso. Afeta sangue, rins, sistema digestivo 

e reprodutor. 

Cádmio - É um agente cancerígeno. Acumula-se nos rins, no fígado e nos ossos, o que pode 

causar osteoporose, irritação nos pulmões, distúrbios neurológicos e redução imunológica. 

Níquel - Causa irritação nos pulmões, bronquite crônica, reações alérgicas, ataques 

asmáticos e problema no fígado e no sangue. 

Mercúrio - Prejudica o fígado e causam distúrbios neurológicos, como tremores, vertigens, 

irritabilidade e depressão. 

Zinco - Produz secura na garganta, tosse, fraqueza, dor generalizada, arrepios, febre, náusea 

e vômito. 

Fonte: Revista Época 

                                Como pode ser visto nas tabelas, muitos destes componentes são 

altamente poluentes quando lançados indiscriminadamente no meio ambiente. 
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                                E o problema é mais sério do que imaginamos. Fala-se muito em 

reciclagem de vários materiais, mas não na dos equipamentos de tecnologia. 

Aí vão mais alguns dados para que possamos ver o peso deste tipo de lixo: 

o Um simples chip eletrônico, menor que a unha de um mindinho, exige 72 gramas de 

substâncias químicas 32 litros de água para ser produzido; 

o O Ministério do Meio Ambiente acredita que, entre 1996 e 1999, tenham sido descartadas, 

em todo o Brasil, 11 toneladas de baterias. Cerca de 80% delas tinham a combinação de 

níquel e cádmio, a mais tóxica; 

o Por ano, são produzidos 50 milhões de toneladas de lixo eletroeletrônico no mundo 5% de 

todo o lixo gerado pela humanidade (Greenpeace); 

o No ano passado, no Brasil, foram vendidos mais de 10 milhões de computadores e a 

estimativa é de que o número de computadores até o ano passado é de 31,5 

milhões (referência 1); 

o Até 2007 existiam no Brasil mais de 124 milhões de celulares. Em média os usuários trocam 

de celular a cada 18 meses (referência 1); 

o Estima-se que mais de 100 milhões de lâmpadas fluorescentes sejam descartadas no país por 

ano. Deste total apenas 6% são reciclados (referência 1). 

Metas esperadas com o presente “Projeto de Lei” 

1. Alertar para a problemática do lixo eletrônico 

2. Promover o desenvolvimento da indústria de reciclagem do lixo eletrônico 

3. Promover parcerias para Campanha de Educação Ambiental e para coleta dos micros 

domésticos; 

4. Promover o reuso de equipamentos, aumentando seu tempo de vida e reduzindo a quantidade 

de lixo eletrônico; 

5. Promover a Inclusão Digital através do reuso de microcomputadores 
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6. Evitar a contaminação ambiental e a saúde pública devido à disposição incorreta do lixo 

eletrônico. 

 

 

Cornélio Procópio, 24 de maio de 2016.  

 
 
 

Fernando Vanuchi Peppes 
Vereador - PMDB 


