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Compromisso com a Reciclagem 

Coleta seletiva e logística reversa com inclusão de 
catadores de materiais recicláveis. 

Eu, _________________________________________________________________, 
candidato a Prefeito ,no município de __________________________ pelo partido 
___________, assumo o compromisso em fortalecer a reciclagem com inclusão de 
catadores de materiais recicláveis.  

Considerando o que estabelece a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 
seus: Artigo 6 – inciso II – o princípio do poluidor pagador e do protetor recebedor.  

Artigo 7 – inciso VI – incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o 
uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  

Artigo 8 - Inciso III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras 
ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos; e Inciso IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de 
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis;  

Considerando os benefícios sociais, ambientais e econômicas da coleta seletiva em 
comparação ao aterro sanitário ou outras soluções de geração de energia;  

Considerando a importância de adotar medidas que contribuam para promover o 
desenvolvimento sustentável;  

Me comprometo a apoiar a implementação das seguintes propostas:  

 Fortalecer as Cadeias Produtivas da Reciclagem  

 Desoneração fiscal e tributária para os integrantes das cadeias da 
reciclagem.  

 Apoiar projetos e pesquisas que contribuam para o aprimoramento da 
coleta seletiva, reciclagem tendo como meta o “lixo zero”.  

 Buscar financiamento, em condições especiais, junto aos órgãos 
competentes para as cooperativas de catadores e empresas recicladoras.  

 Medidas que apoiem e auxiliem o licenciamento ambiental de todos os 
integrantes das cadeias de reciclagem  

Fortalecer a Logística Reversa  

Apoiar a revisão do Acordo Setorial de Embalagens em Geral de forma a viabilizar a 
logística reversa integrada aos sistemas municipais de resíduos sólidos, aplicando o 
princípio do poluidor pagador, com remuneração pelos serviços prestados dos entes 
públicos e privados (catadores em cooperativas) pela coleta seletiva.  
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Coleta Seletiva com Inclusão dos Catadores em Cooperativas  

Contratação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis pela Prefeitura para 
a prestação de serviços de coleta seletiva (coleta, segregação dos materiais 
recicláveis, educação ambiental).  

Investir na modernização tecnológica das cooperativas de catadores em termos de 
infraestrutura, equipamentos e capacitação gerencial.  

 

Participação Social  

Elaboração/ implementação de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de 
forma participativa, que priorize a coleta seletiva com inclusão social.  

Implantação de sistema de informação sobre os resíduos, que permita ao controle 
social avaliar a gestão e os resultados sobre a destinação final dos resíduos sólidos no 
município.  

 

Educação Ambiental  

Que o Plano Municipal de Gestão de Resíduos, inclua um programa municipal de 
educação e comunicação de resíduos que contemple:  

a coleta seletiva em escolas e espaços públicos  

instalação de Postos de Entrega Voluntária (PEV), para estimular a participação da 
população;  

programas educativos permanentes junto à população estimulando a coleta seletiva.  

 

Campos dos Goytacazes,___________ de Setembro de 2016.  

 

 

__________________________________________  

Assinatura do candidato 

 

 


