
Câmara Municipal de GUZOlâfldia 

• 

1087 

AV. PaschOal Guizo  

Centro 
51842326000105  

RECIBO DE PROTOCOLO!PROCES 

NÚMERO: 	0000000066/ 2022 	 CHAVE WEB: 11654N820 

DATA: 161022022 	
HORA 08:5405 RESPONSAVEL MARLI 

SOUZA DE OLIVEIRA 

INTERESSADO: ANNIA MONTENEGRO PRADO 

ASSUNTO: iNDICAÇA4O 

DESCRIÇÃO- 
 NDLCAÇÃO N° 08/2022 CRIAÇÃO 

DE PROGRAMA PARA 
INCLUSÃO DOS CATADORES DE DE RECICLÁVEIS NA 

LIMPEZA PÚBLICA 



Câmara Municipal de Guzolân dia 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. Paschoai Guzzo, 1087— CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 

e—mail: cm_guzo1andia@yah00.com.br 
 - Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de São Paulo 

Indicação N. 08/2022 

ASSUNTO: criação de programa para inclusão dos catadores de 

recicláveis na limpeza pública. 

Autora: Annia Montenegro Prado. 

Destinatário: Prefeitura de Guzolândia. 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o que segue: 

A Vereadora que esta subscrevem, indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, em atenção as necessidades locais, que analise a 

possibilidade de criar um programa de inclusão dos catadores de 

recicláveis na limpeza pública. 

JUSTIFICATIVA: 

Senhor Prefeito, como deve ser de vosso conhecimento, na 

nossa cidade há diversas pessoas que vivem da coleta de lixo reciclável 

como meio de complementação de renda. Também, na nossa cidade, há 

coleta seletiva de lixo promovida pela Administração. 

Pensando na necessidade de promover vagas de emprego e 

geração de renda, bem como em melhorar a prestação do serviço 

público, sugiro a Vossa Excelência que crie uma parceria com os 

catadores de recicláveis com o fim de criar uma associação de catadores 

de lixo reutilizável, cedendo recursos materiais a essa associação, tais 

como local para armazenamento e tratamento desse lixo, caminhão de 

coleta de lixo, e tudo mais que for necessário para a própria ssociço 

realizar a coleta seletiva do lixo e revender para a manutenção dos 

associados. 
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Essa ação trata benefícios para os catadores, gerando renda, e 

para a Administração pública que poderá realocar os servidores que 

antes estavam na coleta de lixo recicláveis em outros serviços. 

A Lei de Saneamento Básico - 11.445/2007 - permite às 

prefeituras dispensarem licitação para contratar associações e 

cooperativas de catadores para o serviço de coleta seletiva. 

No caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei 

12.305/2010 - ficaram estipuladas várias obrigações aos Municípios 

quanto a inclusão dos catadores na limpeza pública (arts. 70,  XII, XIV; 

art. 80, IV; art. 18, 11. Art, 19; XI; art. 36, §10, art. 42, III; art. 50). 

Tendo a certeza que Nosso Prefeito se sensibilizará, mais uma 

vez, e atenderá essa indicação, antecipo meus agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Annia Montenegro Prado 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzofândia, 15 de fevereiro de 2022. 


