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Propostas de metas: 

 

- Reduzir em 85% a disposição de resíduos recicláveis em aterros sanitários. Coletar os 

cerca de 55% da matéria orgânica separadamente e a população ser orientada 

- Implementar o PGIRS nas 32 Prefeituras Regionais com a coleta seletiva em três frações 

e disponibilização de áreas públicas para gestão de resíduos nos 96 distritos como 

previsto do Plano Diretor Estratégico (LEI No 16.050/2014), integrando e articulando os 

atores locais - associações e cooperativas de catadores 

- Promover a inclusão de catadores autônomos e cooperados no sistema de gestão de 

resíduos recicláveis da cidade, assegurando condições dignas e eficientes de trabalho e 

remuneração adequada para a categoria 

- Garantir direito de ir e vir de catadores no território da cidade, com a liberação 

imediata do uso das ciclovias pela categoria e assegurando que suas ferramentas de 

trabalho não serão recolhidas e/ou apreendidas indevidamente; 

 



- Remunerar as cooperativas por tonelada de resíduos recicláveis recuperados na 

coleta seletiva porta a porta com educação ambiental 

- Realizar diagnóstico aprofundado sobre as cadeias formal e informal de 

reciclagem da cidade de São Paulo (Projeto Recicla Sampa) 

- Implantar a separação, coleta e destinação de resíduos em 100% dos edifícios 

públicos municipais, priorizando o estabelecimento de parceria com cooperativas e 

associações de catadores (Projeto Recicla Sampa) 

- Assinar parcerias e acordos setoriais municipais para implantação efetiva da 

logística reversa. (Projeto Recicla Sampa)  

- Implantar programa de reaproveitamento dos resíduos orgânicos provenientes de 

podas e feiras livres. (Projeto Recicla Sampa)  

- Implantar Rede de Usinas de Compostagem de ponta, que neutralizam os efeitos 

negativos do odor, controlam os efluentes e a proliferação de moscas. 

 



Meta sugerida na primeira proposta do Plano de Metas 

- ausência de referências ao cumprimento do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PGIRS - Decreto Municipal no 54.991/2014) 

- Necessita-se realmente aumentar é o índice de separação (em três frações: 

recicláveis, orgânicos compostáveis e rejeitos), coleta e destinação correta dos 

resíduos secos para reciclagem e resíduos orgânicos para compostagem e 

biodigestão  

- o valor proposto representa 1,8 da massa total gerada ao ano pela cidade no 

ano de 2016 







Fernando Beltrame: 

 

GT Meio Ambiente – Rede Nossa São Paulo 

https://www.facebook.com/nossasaopauloGTMA/ 

Próxima reunião dia 5 de Julho 

 

E-mail: gtmeioambiente@nossasaopaulo.org.br 

Para continuarmos a conversa ... 
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