CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

1ª Conferência do Meio Ambiente do CONSIMARES - Consórcio Intermunicipal de Manejo
de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas
Propostas Aprovadas
EIXO I - Produção e Consumo Sustentáveis:
Relator: Karem Bertoldo Angelim
Orientadores: Fernanda Priscilla Capuvilla e João Batista Zuca e Aryhane Massita
Promotor Público: Dr. Rodrigo Sanches Garcia
Propostas Aprovadas:
1 - Desenvolver políticas públicas, que incluam a redução de impostos para produtos elaborados a
partir de produtos recicláveis; incentivos fiscais para empresas recicladoras; aumento da fiscalização
ambiental e ações em grande escala que incentivem o consumo sustentável; informar a população onde
encaminhar os resíduos em seu município;
2 - Estimular o consumo de produtos locais, incluindo a agricultura orgânica, familiar e urbana que
reduzem impactos de transporte, emissão de poluentes e que valorizem os produtores da cidade; criando ainda,
usinas regionais para compostagem;
3 - As empresas deverão possuir profissional habilitado em meio ambiente;
4 - Reduzir o uso de materiais descartáveis (sacolas, copos...). Multas para disposição inadequada de
resíduos (incluindo os arremessados dos carros). Disponibilizar lixeiras nas ruas e locais públicos; e
5 - Desenvolver políticas públicas (em todas as esferas de governo) que incentivem a Logística
Reversa (com ações no comércio local informando onde encaminhar o material, com o envolvimento de
Cooperativas - Setor produtivo- Representações comerciais - prefeitura); taxa de importação que custeie a
logística reversa de produtos que não possuem essa cadeia (produtos órfãos).

EIXO II - Redução dos Impactos Ambientais:
Relator: Daniela Helena Fávaro
Orientadores: Cleber Luís Canteiro, José Ceron, Daniela Helena Fávaro, Claudemir José
de Oliveira e Julian Fernandes Bruzon
Promotor Público: Dr. Geraldo Cabanhãs
Propostas Aprovadas:

1 - Utilizar 20% do horário político para conscientização ambiental;
2 - Criar o Selo “Made in Brasil Ecológico”;
3 - Criação de fundo nacional para a implantação de micro usinas de processamento e beneficiamento
de resíduos sólidos urbanos nos municípios ou Consórcio Intermunicipal;
4 - Obrigar as indústrias, a usar parte da sua propaganda, com a divulgação da consciência voltada para
logística reversa do seu produto (PNRS); e
5 - Proibição com metas gradativas do uso de embalagens que não são passiveis de serem recicladas.
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EIXO III - Geração de Emprego, Trabalho e Renda
Relator: Dr. Fernando Brasiliano Salerno
Orientadores: Sueli de Siqueira Ferraz, Valdemir Castelani, Jonas Santa Rosa e Adailton
Conceição Souza
Promotor Público: Dr. Sebastião Donizete Lopes dos Santos
Propostas Aprovadas:
1 - Criação do Fundo Municipal de Resíduos Sólidos, que será alimentado pela
Prefeitura/Concessionária/outros, com a finalidade de garantir estrutura de trabalho (áreas, barracão, balança,
esteira, equipamentos de segurança de trabalho), renda mínima, capacitação continuada e permanente dos
cooperados e manutenção dos equipamentos/caminhão/Central de triagem;
2 - Contratação pelas Prefeituras das Cooperativas e Associações de Catadores de materiais
recicláveis para realização da coleta de resíduos recicláveis no município recebendo valores equivalentes aos
pagos para empresas coletoras;
3 - Que seja implantada o Programa de coleta seletiva direta (A3p) nas escolas, condomínios, prédios
públicos e na Administração direta e indireta;
4 - Criação de uma rede regional de cooperativas para melhorar as condições de preços dos materiais
triados pelas mesmas; e
5 - Criação de um sistema de cooperação entre as empresas geradoras e as cooperativas para
destinação de materiais e recursos financeiros gerando um programa de selo ambiental.

EIXO IV - Educação Ambiental
Relator: Drª. Sunne Teixeira dos Santos
Orientadores: Aldo Aluizio Silva, Eliane Nascimento H. Oliveira, Áurea Cristina B.
C. Pereira e Elaine Cristina de Sousa
Promotor Público: Dr. Ivan Carneiro Castanheiro
Propostas Aprovadas:

1 - Garantir, no mínimo, um Núcleo de Educação Ambiental no Município vinculado à Secretaria ou
Órgão Responsável pelo Meio Ambiente com equipe especifica e qualificada;
2 - Proporcionar vivências e práticas sobre a não geração, redução, reutilização, formação,
conhecimentos complementares e também, nas atividades ambientais curriculares transversais nas escolas sobre
as questões dos Resíduos Sólidos, abrangendo a comunidade como um todo (ONG, Associações, Comércios
entre outros). Estimular a Formação de Coletivo Educador Ambiental, sempre que possível;
3 - Elaboração e distribuição de material didático e áudio visual para ser utilizado no ensino fundamental
e ensino médio, bem como incentivar os Conselhos de Meio Ambiente a criar grupos de trabalho específicos na
área de Educação Ambiental;
4 - Concentração e veiculação de informações contínuas específicas na Área de Resíduos Sólidos
(Coleta Seletiva, Pontos de Descarte, Destinação dos Resíduos, Consumo consciente), proporcionando de forma
contínua orientação e conscientização ambiental aos munícipes, a ser realizado no sistema porta a porta, por
meio de Agentes Ambientais sobre as formas de destinação de resíduos; e
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5 - Vincular através de legislação municipal específica que as escolas executem horas práticas no Núcleo
de Educação Ambiental, efetivando ações de Educação Ambiental em Parques, Praças e Áreas de Preservação
Permanentes e outros espaços ambientalmente protegidos.
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