
 

 

 

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 

COMPROMISSO COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Uma proposta da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABES 

 
Para que tenhamos uma cidade saudável, solidária e sustentável no manejo dos resíduos me comprometo a cumprir as 
propostas dentro dos requisitos legais do setor apresentadas pela Câmara Temática de Resíduos Sólidos da 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES): 

 
• Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de forma a garantir que o município tenha 

gestão, tratamento e disposição dos resíduos sólidos adequados e sustentáveis; 
 

• Implementar políticas de gestão de resíduos integrada com a assistência social, desenvolvimento econômico 
e territorial, segurança alimentar, agricultura urbana, saúde, meio ambiente, educação, cultura e turismo; 

 
• Promover a coleta seletiva contratando as cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais 

recicláveis como prestadores de serviços públicos e apoiar a inclusão dos autônomos, garantindo-lhes 
condições adequadas de trabalho, e pagamento pelo serviço prestado; 

 
• Desenvolver e atualizar o planejamento para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos - PMGIRS, 

adequando às condições atuais e pós-pandemia para preservar a saúde da população e dos trabalhadores do 
setor (NT CTRS ABES) e com diretrizes visando estabelecer a coleta seletiva em três frações e os limites 
neste sistema, das responsabilidades do município e do setor empresarial nas operações de coleta, transporte, 
triagem, destinação ambientalmente adequada e disposição final dos rejeitos, de forma participativa e com 
controle social; 

 
• Estabelecer metas de recuperação progressiva dos resíduos orgânicos e recicláveis mais ambiciosas que as 

dos acordos setoriais, se viáveis ambiental e economicamente e na forma indicada no PMGIRS; 
 

• Elaborar projetos e zelar pela aprovação de leis destinadas à melhoria dos serviços de limpeza pública e 
outros voltados à melhor estruturação da gestão dos resíduos sólidos. 

 
• Estudar e buscar a prestação regionalizada dos serviços uma vez que seus custos são diretamente 

proporcionais à população atendida podendo ganhar em economia de escala, de escopo e de custos; 
 

• Adequar a cobrança da Taxa de Manejo dos Resíduos Sólidos à nova legislação incluindo na sua composição 
o tratamento dos resíduos e a implantação de subsídios tarifários e não tarifários; 

 
• Implementar formas de desoneração fiscal e tributária de âmbito municipal para os integrantes das cadeias da 

reciclagem  
 

• Lutar para que o estado reduza ou zere o valor do ICMS para a comercialização de materiais recicláveis. 
 
 
Combater a corrupção em todas as suas formas, fiscalizando as ações e contas do governo, além de estimular 

a participação da população no processo de discussão e aprovação das propostas de leis orçamentárias, zelando pela 
transparência e uso responsável dos recursos públicos. 
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