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OFICIO Nº 154/2021 
  

Exmo. Sr. 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 

D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

  

Senhor Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-lo e ao mesmo tempo 
dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI Nº 022, DE 14 DE 
SETEMBRO DE 2021, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar, Termo de Fomento 

com a COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO 
DE MESOPOLIS - COOPERMA SP, objetivando a consecução do plano de trabalho 
proposto pela entidade visando a execução dos serviços de implantação da coleta 
seletiva, triagem e destinação ambiental adequada de resíduos secos recicláveis e 
reutilizáveis, bem como incentivo de ações de educação ambiental voltadas à orien- 
tação aos munícipes sobre a separação correta dos resíduos sólidos secos recicláveis 
e reutilizáveis, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, para o exercício 

de 2021.”, para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, para 

este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros protestos de ele- 

vada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

JOSE CARLOS DA Assinado de forma digital por JOSE 
CARLOS DA SILVA:17250225839 

SILVA:17250225839 Dados: 202109.14 10:41:10 -0300' 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 022/2021 
  

Mesópolis, 14 de setembro de 2021. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa 

Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que Au- 

toriza o Poder Executivo a celebrar, Termo de Fomento com a COOPERATIVA DOS 

CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DE MESOPOLIS - 

COOPERMA SP, objetivando a consecução do plano de trabalho proposto pela enti- 

dade visando a execução dos serviços de implantação da coleta seletiva, triagem e 

destinação ambiental adequada de resíduos secos recicláveis e reutilizáveis, bem 

como incentivo de ações de educação ambiental voltadas à orientação aos munícipes 

sobre a separação correta dos resíduos sólidos secos recicláveis e reutilizáveis, nos 

termos da Lei nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, para o exercício de 2021. 

Com o avanço dos processos de industrialização, urbanização e 

crescimento demográfico, houve o aumento da produção de resíduos, os quais 

passaram a ter composição cada vez mais diversificada e perigosa. A má disposição 

deste material provoca sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana, além de 

dificultar o trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, que sofrem 

com a falta de seleção dos resíduos na fonte geradora. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela 

Lei Federal nº 12.305/2010, estabelece um novo marco regulatório na gestão e no 

gerenciamento dos resíduos sólidos no país, definindo instrumentos necessários para 

superar os principais impactos negativos oriundos dos problemas ambientais e 

socioeconômicos relacionados ao manejo inadequado dos resíduos. 

A referida lei estabelece em seu artigo 9º que “na gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de 

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. Dessa forma, os 

sistemas de coleta seletiva e a reciclagem dos resíduos urbanos passam a integrar as 

responsabilidades dos municípios no contexto da destinação adequada dos resíduos. 

Complementarmente, o Decreto n.º 7.404/10, que regulamenta 

a Lei Federal nº 12.305/2010, assume como um dos princípios básicos “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”. Assim, dentre
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os instrumentos que embasam a PNRS, cabe destacar o “incentivo à criação e ao 

desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis”. Nesse contexto, o fato de não haver um programa 

de coleta eficaz e efetivo na implementação das diretrizes da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos faz com que o atual gerenciamento em Mesópolis apresente 

fragilidade em seu funcionamento, visto que não considera a hierarquia na destinação 

final dos resíduos sólidos, impossibilitando a recuperação de valor agregado dos 

resíduos, além de aumentar a probabilidade de poluição difusa ocasionada pelo 

descarte inadequado destes materiais nos recursos hídricos. 

A implantação de programas de coleta seletiva passa 

necessariamente pela educação ambiental, ação por meio da conscientização e 

orientação sobre a preservação do meio ambiente que devem ser praticadas a cada 

dia. 

A Coleta Seletiva tem papel importante para o meio ambiente, 

propiciando redução de resíduos poluentes no meio ambiente, assim como para 

economia de recursos financeiros que são economizados com menor quantidade de 

resíduos coletados e destinados aos aterros. 

Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para 

reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, os protestos de elevada estima e 

consideração. 
Assinado de forma digital por 

JOSECARLOSDA fevcaa, 
SILVA:17250225839 Dados: 2021.09.14 10:40:28 

=03'00" 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Ao Excelentíssimo Senhor 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 
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PROJETO DE LEI Nº 022/2021, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 
  

  

“Autoriza o Poder Executivo a celebrar, 
Termo de Fomento com a COOPERATIVA 
DOS CATADORES DE RESIDUOS 
SOLIDOS DA REGIAO DE MESOPOLIS - 
COOPERMA SP, objetivando a 
consecução do plano de trabalho proposto 
pela entidade visando a execução dos 
serviços de implantação da coleta seletiva, 
triagem e destinação ambiental adequada 
de resíduos secos recicláveis e 
reutilizáveis, bem como incentivo de ações 
de educação ambiental voltadas à 
orientação aos munícipes sobre a 
separação correta dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis, nos 
termos da Lei nº 13.019, de 31 de Julho de 
2014, para o exercício de 2021.” 

Art. 1º Fica o Município de Mesópolis autorizado a celebrar 
Termo de Fomento, para a consecução de finalidades de interesse público, por meio 
de transferência de recursos financeiros entre a Administração Pública Municipal e a 
COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DE 
MESOPOLIS - COOPERMA SP, CNPJ nº 29.917.370/0001-70, no valor de até R$ 
38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), em parcelas mensais, iguais ou 
variáveis, de acordo com o Plano de Trabalho da Entidade, que tem por objeto a 
continuidade da execução dos serviços de implantação da coleta seletiva, triagem e 
destinação ambiental adequada de resíduos secos recicláveis e reutilizáveis, bem 
como incentivo de ações de educação ambiental voltadas à orientação aos munícipes 
sobre a separação correta dos resíduos sólidos secos recicláveis e reutilizáveis. 

Art. 2º O Termo de Fomento poderá ser aditado nos termos da 
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para a execução do Plano de Trabalho 
apresentado pela COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DA 
REGIAO DE MESOPOLIS - COOPERMA SP (documento anexo que faz parte da 
presente lei) para o exercício de 2022 e seguintes. 

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente 
lei, onerarão verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário, e 
de verbas a serem consignadas nos orçamentos para os próximos exercícios. 

Art. 4º Fica autorizado o Executivo Municipal, abrir crédito 
adicional especial no orçamento vigente, no valor de até R$ 38.400,00 (trinta e oito 
mil e quatrocentos reais), durante o exercício de 2021, com a seguinte classificação 

orçamentária:
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18.541 Preservação e Conservação Ambiental 
18.541.025 Gestão Ambiental 
3.3.50.43.00- Subvenções sociais 
Valor total da GL «usasse arara Renas ss ranana R$38.400,00 

Parágrafo único. A cobertura do crédito adicional, autorizado no 
“caput” do artigo será com recursos de anulação parcial de dotação orçamentária do 
orçamento vigente, nos termos do inc. Ill, 41º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, a 
saber: 

02.05.01 — Serviços Urbanos e de Utilidade Publica 
15.452 Serviços Urbanos 
15.452.019 Serviços Públicos Urbano 
15.452.019.2026 — Manut. das Ativ. Setor Urbano e Utilidade Pública 
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 

Valor total de até ................... ii eeeeeeneearererececeneenenerereesasesasananana 

Art. 5ºFica incluído no Programa 025 — Gestão Ambiental; a Ati- 
vidade 2293- Proteção ao Meio Ambiente, na Lei nº 027/2017 - PPA 2018/2021, Lei 
nº 14/2020 - LDO 2021 e Lei nº 28/2020 — LOA 2021, com o valor do referido crédito. 

R$38.4000,00 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re- 
vogando as disposições em contrário. 

Município de Mesópolis (SP), 14 de setembro de 2021. 

JOSE CARLOS DA Assinado de forma digital por JOSE 
CARLOS DA SILVA:17250225839 

SILVA:17250225839 Dados: 2021.09.14 10:40:52 -0300" 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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Mesópolis, 14 de setembro de 2021.
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CELULAR: (17) 99637-4039 

PLANO DE TRABALHO 

PROPOSTA PARA TERMO DE FOMENTO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (PROPONENTE): 

ome da Organização: COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS 

A REGIAO DE MESOPOLIS - COOPERMA SP. 

CNPJ: 29.917.370/0001-70 Data de inscrição no CNPJ: 13/03/2018 

  

  

  
  

Endereço: RUA JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS, 1915 

  

Cidade/ UF: MESÓPOLIS/SP |Bairro: CENTRO CEP: 15.748-000 

  

Telefone: (17) 99637-4039 Fax: Site / e-mail: 

    
  

Horário de funcionamento: 07:00 as 16:00 horas 

Dias da semana: Segunda a Sexta     
  

2. APRESENTAÇÃO: 

Com o avanço dos processos de industrialização, urbanização e crescimento demográfico, 

houve o aumento da produção de resíduos, os quais passaram a ter composição cada vez mais 

diversificada e perigosa. A má disposição deste material provoca sérios danos ao meio 

ambiente e à saúde humana, além de dificultar o trabalho dos catadores e catadoras de 

materiais recicláveis, que sofrem com a faltade seleção dos resíduos na fonte geradora. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, 

estabelece um novo marco regulatório na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos no 

país, definindo instrumentos necessários para superar os principais impactos negativos 

oriundos dos problemas ambientais e socioeconômicos relacionados ao manejo inadequado 

dos resíduos. 

A referida lei estabelece em seu artigo 9º que “na gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos”. Dessa forma, os sistemas de coleta seletiva e a reciclagem dos 

resíduos urbanos passam a integrar as responsabilidades dos municípios no contexto da 

destinação adequada dos resíduos. 

Complementarmente, o Decreto n.º 7.404/10, que regulamenta a Lei Federal nº 

12.305/2010, assume como um dos princípios básicos “o reconhecimento do resíduo sólido
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reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 

renda e promotor de cidadania”. Assim, dentreos instrumentos que embasam a PNRS, cabe 

destacar o “incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas 

de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis”. Nesse contexto, o fato 

de não haver um programa de coleta eficaz e efetivo na implementação das diretrizes da 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos faz com que o atual gerenciamento em Mesópolis 

apresente fragilidade em seu funcionamento, visto que não considera a hierarquia na 

destinação final dos resíduos sólidos, impossibilitando a recuperação de valor agregado dos 

resíduos, além de aumentar a probabilidade de poluição difusa ocasionada pelo descarte 

inadequado destes materiais nos recursos hídricos. 

A implantação de programas de coleta seletiva passa necessariamente pela educação 

ambiental, ação por meio da conscientização e orientação sobre a preservação do meio 

ambiente que devem ser praticadas a cada dia. 

A Coleta Seletiva tem papel importante para o meio ambiente, propiciando redução de 

resíduos poluentes no meio ambiente, assim como para economia de recursos financeiros que 

são economizados com menor quantidade de resíduos coletados e destinados aos aterros. 

A partir das ações objeto desse Plano de Trabalho espera-se promover o desenvolvimento 

sustentável no Município mediante a redução na quantidade de resíduos sólidos encaminhada 

ao aterro sanitário, promovendo melhoria na qualidade ambiental, além de gerar trabalho, 

renda e inclusão social a partir da recuperação do valor agregado com a coleta seletiva dos 

resíduos recicláveis. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Implantação da coleta seletiva, triagem e destinação ambiental adequada de resíduos secos 

recicláveis e reutilizáveis, bem como incentivo de ações de educação ambiental voltadas à 

orientação aos munícipes sobre a separação correta dos resíduos sólidos secos recicláveis e 

reutilizáveis. Implantar a coleta seletiva no Município de Mesópolis espelhando-se em países 

de primeiro mundo, visando alcançar a reciclagem de 100% dos resíduos coletados, dando o 

destino adequado para cada tipo de resíduo, minimizando a quantidade de resíduos destinados 

a aterros. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.1. Implantar e consolidar a coleta seletiva no município de Mesópolis, através da 

prestação de serviços de coleta, educação ambiental e destinação final adequada dos resíduos 

v7?
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sólidos reutilizáveis e recicláveis secos; 

4.2. Implantar ações de educação ambiental, informativas, orientativas voltadas ao 

esclarecimento e incentivo à participação da população na coleta seletiva; 

4.3. Implantar programas e ações de incentivo a separação de resíduos sólidos na fonte 

geradora, permitindo a coleta diferenciada e a reinserção de resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis; 

4.4. Priorizar a inserção de catadores de materiais recicláveis que atuam na informalidade; 

4.5. Incentivar a redução da transformação de resíduos sólidos em rejeitos; 

4.6. Reduzir os impactos negativos inerentes à falta de gestão de resíduos sólidos; 

4.7. Dar o correto acondicionamento aos materiais coletados, adotando medidas de 

controle e contenção, bem como para evitar possíveis contaminações do solo, água e ar, 

evitando acúmulo e queima de materiais. 

5. METODOLOGIA: 

5.1. A Coleta Seletiva deverá recolher os resíduos gerados em domicílios residenciais, 

comerciais, estabelecimentos públicos e institucionais. 

5.2. A Coleta Seletiva será regular e será executada com zelo e em todas as vias de circulação, 

sejam abertas ou em condomínios/loteamentos fechados. 

5.3. Para efeito de recolhimento, não se consideram resíduos domiciliares residenciais, 

comerciais, públicos e institucionais, podas de árvores, terra, areia, entulho de obras 

particulares e públicas. 

5.4. Executar o plano apresentado e aprovado, dando ciência prévia dos dias e horários em 

que os serviços serão executados, assim como futuras alterações que deverão ser previamente 

aprovados entre as partes. 

5.5. Implantar no Município de Mesópolis projetos para que a cidade possa se tornar 

referência em reciclagem e sustentabilidade, mostrando a importância da reciclagem para o 

bem de todos e para o meio ambiente, contando sempre com o apoio do Executivo e do 

Legislativo, bem como outras autoridades atuantes. 

5.6. Realizar a reeducação da coleta seletiva com: campanhas de conscientização para 

separação adequada do lixo orgânico do reciclável; campanhas para adoção de práticas 

adequadas com a população; promover parcerias com instituições de ensino, empresas e 

prefeituras de cidades vizinhas. 

6. RESULTADOS: 

V ”
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Redução da destinação inadequada dos resíduos reutilizaveis produzidos em Mesópolis. Gerar 

disseminadores de ideias sobre a importância de um ambiente sustentável. Tornar os municípes 

sujeitos participantes do processo ambiental de sua comunidade. Tornar Mesópolis referência 

para a região. 

7. EQUIPE: 

A equipe é composta por 06 (seis) trabalhadores. 

8. AVALIAÇÃO: 

A verificação dos resultados será feita a partir do confrontamento de dados como: quantidade 

de resíduos triados, quantidade de resíduos enviados a aterro; número de estabelecimentos 

comerciais e residências participantes de campanhas; número de estudantes participantes dos 

projetos que serão implantados. 

9. VALOR DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA: 

R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) por mês para a execução dos serviços de 

implantação da coleta seletiva, triagem e destinação ambiental adequada de resíduos secos 

recicláveis e reutilizáveis, bem como incentivo de ações de educação ambiental voltadas à 

orientação aos munícipes sobre a separação correta dos resíduos sólidos secos recicláveis e 

reutilizáveis. 

Mesópolis, 13 de setembro de 2021. 

MARIA DE FÁTIMA SOUZA 7 
PRESIDENTE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS 

DA REGIAO DE MESOPOLIS - COOPERMA SP 

 


