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Mundo sustentável
Relatório final do Seminário Legislativo “Lixo e Cidadania –

Políticas públicas para uma sociedade sustentável”

Estas são as propostas aprovadas na plenária final do Seminário Legislativo “Lixo e Cidadania” realizado pela Assembléia Legislativa de

Minas Gerais, com a participação de 56 entidades da sociedade civil organizada. Durante o segundo semestre de 2005, foram

promovidas reuniões preparatórias na Capital e em 11 cidades do interior do Estado. No período de 21 a 23 de novembro, cerca de

670 participantes se reuniram no Plenário da ALMG para votar o documento final agora publicado pela Revista do Legislativo



REVISTA DOLEGISLATIVO 101

LIXO, ECONOMIA E

INCLUSÃO SOCIAL

1 – Estímulo à constituição de fóruns munici-
pais “Lixo e Cidadania” para: (a) formulação
das políticas públicas de resíduos sólidos; (b)
monitoramento de sua implementação e/ou
revitalização e qualificação dos Codemas para
atuarem no exercício desse papel.

2 – Criação de Conselho Gestor de Políticas
Públicas de Resíduos Sólidos do Município, de
caráter deliberativo, com representação dos
fóruns municipais “Lixo e Cidadania” e dos di-
versos segmentos da sociedade.

3 – Articulação dos órgãos do sistema
ambiental estadual, para exercerem, em sua
atuação, um papel: (a) indutor da elaboração
de Planos de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PGIRS) municipais; (b) monitorador da
efetiva implementação desses planos. Incenti-
vo a uma abordagem intermunicipal na sua
elaboração, com vistas a maximizar as condi-
ções de sua implementação por meio de solu-
ções consorciadas. Elaboração dos planos de
acordo com os princípios do Programa Nacio-

nal “Lixo e Cidadania”, o que implica que serão
focados em:

• gestão participativa – devem ser elabora-
dos e implementados como projetos do go-
verno e de todos os setores da sociedade;

• inclusão social de catadores, carroceiros,
moradores de rua e outros grupos em situa-
ção de risco, na perspectiva da geração de
trabalho e renda e do resgate da cidadania;

• mobilização social e educação ambiental
da população, com vistas à mudança de
hábitos e valores cotidianos em relação ao
lixo e estímulo à solidariedade social;

• uso de tecnologia apropriada para implan-
tação de infra-estrutura e operação adequa-
das ao local.

4 – Elaboração de Planos de Inclusão Social
(parte integrante do PGIRS) como instrumen-
to de planejamento que identifique, por meio
de diagnóstico participativo, um conjunto de
ações norteadoras da inclusão social de
catadores, carroceiros e outros grupos em
vulnerabilidade social, que compreendam:

lixo e cidadania
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• iniciativas de fomento ao processo
organizativo;

• capacitação dos grupos;

• identificação de programas sociais a se-
rem estendidos aos grupos;

• subsídios e investimentos;

• qualificação de técnicos das prefeituras
e agentes sociais que assessoram os
grupos;

• ações de sensibilização e mobilização da
população direcionadas para a adoção de
práticas solidárias em relação aos grupos
sociais envolvidos.

5 – Legitimação da participação dos
catadores na gestão de resíduos sólidos ur-
banos, por meio da formulação e aprovação
de leis municipais específicas, conforme dire-
trizes dos governos estadual e nacional.

6 – Criação de linhas de financiamento para
os municípios implantarem sistemas de trata-
mento e destinação final adequados, condi-
cionadas à inclusão dos catadores nos pro-
gramas de coleta seletiva e dos carroceiros
transportadores do entulho da construção civil
nos programas de reciclagem de entulho.

7 – Parcerias entre universidades, centros
tecnológicos e prefeituras na capacitação das
equipes técnicas municipais, de associações
de catadores e carroceiros e ONGs, para ela-
boração de projetos de captação de recur-
sos do Fundo Nacional do Meio Ambiente e
de outras agências financiadoras e de proje-
tos de gestão integrada de resíduos sólidos
urbanos.

8 – Criação, incentivo, capacitação, fomento
e participação do Estado e/ou associação de
municípios na formação de consórcios entre
municípios, para implantação de tecnologias
adequadas de destinação final dos resíduos e
programas de coleta seletiva, bem como de
reciclagem de entulhos.

9 – Adoção, pela gestão municipal, do pro-
grama “Lixo e Cidadania”, em caráter
prioritário, com o envolvimento efetivo das di-
versas secretarias da administração.

10 – Apoio a projetos de lei que amparem o
catador de materiais recicláveis e o carroceiro

transportador de entulho no desenvolvimen-
to de suas respectivas atividades, no que tan-
ge, por exemplo, a especificações sanitárias,
trânsito, emplacamento de veículos de tração
humana e de tração animal.

11 – Garantia de fiscalização, pela vigilância
sanitária e órgãos competentes, dos depósi-
tos, ferros-velhos e aparistas de recicláveis;
adoção de medidas que assegurem a
responsabilização destes frente ao impacto da
atividade na limpeza urbana; e coibição da ex-
ploração dos catadores vinculados a esses es-
tabelecimentos, por meio da elaboração de
norma técnica específica.

12 – Estabelecimento de critérios (de forma
participativa) que habilitem associações e co-
operativas de catadores para se tornarem
parceiras das administrações públicas, de for-
ma a evitar a aplicação de fundos públicos nas
chamadas “coopergatos”. Criação de instân-
cias de fiscalização (conselho ou fórum) que
possam atuar no impedimento de convênios
precários entre a administração pública e co-
operativas/associações.

13 – Criação de legislação específica para re-
conhecimento da profissão de carroceiro de
entulho da construção civil.

14 – Incentivo e apoio à organização dos
carroceiros e catadores em associações e/
ou cooperativas, conveniando-os com os
gestores, implantando e implementando a
coleta seletiva.

15 – Apoio à organização de pessoas e for-
mação de rede de economia solidária, que
atuem na gestão integrada de resíduos sóli-
dos; concessão de incentivos econômicos e
capacitação pelo poder público e empresas.

16 – Incentivo à implantação de indústrias de
recicláveis e apoio à formação de redes de
economia solidária de empreendimentos de
catadores e carroceiros, com adoção de ins-
trumentos fiscais e/ou econômicos que favo-
reçam essas iniciativas.

17 – Priorização, nas políticas sociais, da inclu-
são dos catadores, de forma a assegurar sua
complementação de renda, especialmente no
momento de implantação da coleta seletiva com
catadores recém-saídos de lixões, asseguran-
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do-lhes uma renda mínima digna, por meio de
sua inclusão nos trabalhos da coleta seletiva.

18 – Reconhecimento e subsídio à prestação
de serviços dos catadores de materiais
recicláveis, tomando como base os Planos de
Inclusão Social (elaborados como parte inte-
grante dos Planos de Gestão Integrada de Re-
síduos Sólidos – PGIRS).

19 – Reconhecimento, pelo poder público, do
Movimento Nacional dos Catadores como
interlocutor legítimo na proposição das políti-
cas de gestão de resíduos sólidos urbanos.

20 – Capacitação das organizações de
carroceiros de entulho e de catadores de
recicláveis para o cooperativismo e o
associativismo, visando ao aprimoramento dos
serviços de coleta seletiva, separação e
comercialização, à gestão de seus empreen-
dimentos sociais e à busca de recursos para
trabalhar.

21 – Promoção de alfabetização e de progra-
mas de inclusão digital para as associações e
cooperativas de carroceiros e catadores, bem
como informatização de suas respectivas uni-
dades gerenciais e operacionais.

22 – Implementação de programa de atendi-
mento e acompanhamento psico-sociopeda-
gógico aos profissionais que trabalham com o
lixo, direta ou indiretamente, e a seus familia-
res, facilitando sua inclusão social, por meio
do fortalecimento de sua auto-estima.

23 – Comprometimento com a erradicação
do trabalho infanto-juvenil, especialmente nos
lixões, pela priorização desse segmento no
conjunto das políticas sociais: bolsa-família, pro-
grama de prevenção e erradicação do traba-
lho infantil (Peti) e outros.

24 – Identificação e monitoramento, pelos ór-
gãos competentes, de áreas de vulnerabili-
dade para crianças e adolescentes (lixões,
depósitos, bota-foras, etc).

25 – Garantia de acesso a creches e pré-es-
colas às crianças de até seis anos filhas de
catadores e carroceiros e de moradores de
rua.

26 – Incorporação ao processo de avaliação
do Peti de múltiplas visões: das crianças e ado-

lescentes beneficiados, dos pais, monitores e
diretores das entidades envolvidas.

27 – Desenvolvimento de projetos específicos
para os adolescentes que perdem o direito à
bolsa-escola ao terminarem o ensino funda-
mental.

28 – Elaboração de programas de educação
voltados para o consumo auto-sustentável,
objetivando a minimização da geração de resí-
duos e combate ao desperdício, com ênfase
em programas de coleta seletiva e reciclagem
de entulhos, visando à proteção ambiental.

29 – Elaboração de normas e exigência de
sua aplicação para minimizar o uso de emba-
lagens nos supermercados e lojas, visando
incentivar a opção por sacolas reutilizáveis no
armazenamento das compras.

30 – Elaboração de programas específicos que
incentivem as instituições públicas da adminis-
tração direta e indireta a implantarem a cole-
ta seletiva em seus locais de trabalho, firman-
do parcerias com associações e/ou coopera-
tivas legais e que atuem de acordo com os
princípios da economia solidária e popular.

31 – Estímulo à criação de debates sobre lixo e
cidadania, organizando-se uma rede, via
internet, entre as diversas instituições públicas
da administração direta e indireta, para facilitar
a troca de informações e experiências, possibi-
litando à instituição/secretaria minimizar os
passos para a implantação da coleta seletiva
de lixo e/ou outro programa de sensibilização
ambiental focado na solidariedade social.

32 – Divulgação, sobretudo para as institui-
ções públicas, dos objetivos e ideais da Agen-
da Ambiental na Administração Pública – A3P,
com a intenção de formar uma nova cultura
institucional, por meio da motivação de ado-
ção de critérios socioambientais, promoven-
do ampliação de consciência desde o proces-
so de compras e contratação de serviços até
a gestão adequada de todos os resíduos ge-
rados pelas atividades administrativas e
operacionais, combatendo o desperdício e
melhorando a qualidade de vida no trabalho.

33 – Criação de leis de incentivo fiscal a em-
presas de reciclagem e a associações/coo-
perativas de catadores.
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34 – Garantia de fundamentação das análi-
ses de viabilidade técnico-financeira na ges-
tão dos resíduos sólidos não somente nos cri-
térios preço e forma de custeio, mas também
no benefício social, ambiental e político advindo
da gestão, o que implica assegurar uma “re-
serva de mercado” para os catadores,
carroceiros e outros grupos em vulnerabi-
lidade social na implementação de projetos
de reciclagem, assegurando o retorno
sociofinanceiro pelos serviços prestados até
então.

35 – Criação de fundos municipais específi-
cos para a área ambiental, gerenciados pelos
Codemas, nos municípios que ainda não os
criaram.

36 – Integração dos programas sociais – fe-
derais, estaduais e municipais – voltados para
os segmentos de maior vulnerabilidade envol-
vidos com as questões dos resíduos sólidos,
de acordo com as realidades locais.

37 – Incentivo à aquisição crescente de ma-
teriais recicláveis pela iniciativa privada, por
meio da criação de selos e certificados.

38 – Promoção, pelos órgãos estaduais, de
Plano de Gestão Integrada em municípios de
pequeno porte, usando a capacitação das
entidades públicas envolvidas com relação à
gestão ambiental.

39 – Criação da feira estadual de resíduos
sólidos para promover a troca de informações
e tecnologias entre os municípios em parce-
ria com o fórum de economia solidária.

40 – Criação de legislação que assegure a
inclusão de entidades dos catadores nos pro-
cessos licitatórios para realização da coleta
seletiva.

41 – Inclusão, nas ações de planejamento,
do financiamento para apoio às associações
de catadores na administração de suas ativi-
dades de coleta.

42 – Criação de espaços destinados aos
carroceiros, assegurando-lhes direitos e de-
veres e adequando-os à legislação vigente.

43 – Criação de programa de gestão de resí-
duos sólidos urbanos e rurais voltado para a
adoção de coleta seletiva e compostagem.

44 – Realização de programa contínuo de
capacitação para gestores, associações de
catadores e entidades, com metodologia de
trabalho que respeite a diversidade dos ato-
res envolvidos e contemple os mecanismos
de financiamento e a destinação do lixo.

45 – Criação de leis de incentivo fiscal que pro-
movam o retorno ao mercado de consumo
das embalagens retornáveis, em vez das
descartáveis.

46 – Criação de leis que incentivem as empre-
sas a destinar materiais recicláveis às associ-
ações e cooperativas de catadores e de
carroceiros.

47 – Garantia de inserção dos filhos de
catadores de materiais recicláveis em proje-
tos de capacitação profissional, atendendo ao
previsto no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente.

48 – Elaboração e implantação de programa
de capacitação para profissionalizar e valori-
zar as pessoas que atuam na coleta seletiva.

49 – Incentivo, pelo poder público e por insti-
tuições privadas, à implementação de outras
atividades de geração de renda, que valori-
zem a cultura e a diversidade, desenvolvidas a
partir da coleta seletiva, tais como: oficinas de
artesanato, grupos de música e teatro.

50 – Dinamização da inclusão social por meio
da capacitação e da qualificação dos catadores
ligados às prefeituras e dos informais.

51 – Disponibilização de áreas ou galpões
desativados, destinando-os a associações ou co-
operativas de catadores de materiais recicláveis,
voltados para a triagem e comercialização, res-
peitando o Código de Posturas do município e
as leis ambientais, com garantia de continuida-
de dessa destinação em lei.

52 – Garantia a todos os catadores de mate-
riais recicláveis, associados ou cooperados, de
um programa de complementação de renda
mínima equivalente ao salário mínimo vigente,
com alocação de recursos para o ano fiscal.

53 – Inclusão dos catadores de materiais
recicláveis, associados ou cooperados, na po-
lítica habitacional do município, elaborando-se
projetos específicos que levem em considera-
ção sua renda social.
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54 – Garantia de participação dos catadores
de materiais recicláveis nas equipes de trei-
namento para formação de novas organiza-
ções da classe.

POLÍTICA DE RECURSOS

HUMANOS PARA A ÁREA DE

LIMPEZA URBANA

55 – Previsão, na estrutura administrativa dos
municípios mineiros, e/ou em Plano Diretor
Municipal, de órgão para responsabilização,
planejamento, gerenciamento e execução de
limpeza, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos sólidos urbanos e rurais, de
nível e tamanho condizentes com o porte do
município.

56 – Autonomia administrativa e financeira
para os órgãos municipais de gestão e exe-
cução da limpeza, de tratamento e destinação
final dos resíduos e de saneamento, devida-
mente fiscalizados pelos órgãos públicos com-
petentes.

57 – Celebração de acordo do Estado e da
União com entidades de ensino para prover
cursos de capacitação, graduação e/ou pós-
graduação/extensão, nos níveis fundamen-
tal, médio e superior de ensino, sobre forma-
ção profissional para a atividade de limpeza
urbana e rural.

58 – Estruturação de currículo específico para
gestores e técnicos de limpeza, tratamento
e destinação final de resíduos sólidos. Até que
se estruture esse currículo, a formação de
pessoal poderá constar do currículo escolar
de diversas áreas do conhecimento técnico/
científico oficialmente ministrado no País (en-
genharias, biologia, agronomia, geologia, físi-
ca, química, sociologia, psicologia, turismo,
etc).

59 – Exigência de que o currículo específico
para os profissionais de nível médio e supe-
rior para a área de limpeza, tratamento e
destinação final do lixo abranja as áreas do
conhecimento humano relacionadas com es-
sas atividades e inclua noções de administra-
ção geral voltadas para o tema.

60 – Implantação, nos municípios, de planos
de carreira para os servidores e emprega-

dos públicos da limpeza pública, garantindo-
se o mínimo de 50% dos cargos
comissionados aos servidores de carreira, ob-
servadas as qualificações técnicas exigidas
para o cargo.

61 – Operacionalização da progressão fun-
cional dos servidores, prevista em planos de
carreira, por sistemas de avaliação de desem-
penho, embasada em métodos estatísticos de
medição de eficiência, assiduidade, criatividade
e produtividade.

62 – Criação, pelo Estado ou pelos municípios,
de fundos previdenciários para gerir os siste-
mas de previdência dos servidores e agentes
públicos, tanto da administração direta como
da indireta, e criação de fundos de
complementação à aposentadoria nos casos
em que o sistema seja do INSS (Regime Geral
de Previdência Social), observadas as peculia-
ridades regionais e municipais, considerando
que o beneficiário tenha no mínimo dez anos
de contribuição no exercício do cargo para al-
cançar o direito ao benefício.

63 – Preenchimento dos cargos de direção
da entidade previdenciária ou órgão similar
por servidores municipais de carreira ativos e
aposentados contribuintes da entidade.

64 – Provimento de dois terços dos cargos
de direção da entidade previdenciária por ser-
vidores efetivos.

65 – Ações do Estado junto à União para pro-
ver pesquisa voltada para as atividades de lim-
peza pública, tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos.

66 – Prestação, pelo Estado, por meio de seus
órgãos de planejamento, pesquisa, desenvol-
vimento e fiscalização, de assistência técnica e
serviços de extensão municipal, na atividade
de limpeza urbana e rural.

67 – Melhoria das condições de educação e de
higiene, segurança, salubridade e bem-estar fí-
sico e mental dos servidores públicos, dos em-
pregados públicos, dos trabalhadores autôno-
mos (catadores) e de associações conveniadas
(extensiva às entidades conveniadas) no exercí-
cio das funções da limpeza urbana e rural, ga-
rantindo-lhes assistência médica, psicológica,
assistência social e segurança no trabalho.
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68 – Garantia, nas leis orçamentárias do Es-
tado e dos municípios – Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG), Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado (PMDI), Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) –, de disposi-
ções e rubricas que possibilitem a perenidade
de políticas de recursos humanos e seu
gerenciamento para a atividade de limpeza
e/ou saneamento.

69 – Inclusão, pela Assembléia Legislativa e
pelas Câmaras Municipais, do tema “Gestão
de Resíduos Sólidos” em comissões perma-
nentes apropriadas para a abordagem
legislativa do assunto.

70 – Organização sindical e/ou associativa dos
servidores e agentes públicos envolvidos na ati-
vidade da limpeza pública, para participarem, por
meio de representantes, dos conselhos e ONGs
que cuidam da questão do meio ambiente.

71 – Garantia, pelo Estado e pelos municípios,
de meios para a reciclagem técnica dos servi-
dores da atividade de limpeza pública e
catadores, abrangendo aspectos éticos,
psicossociais e ecológicos de suas atividades.

72 – Presença de profissionais especialistas
em Gestão Pública de Resíduos Sólidos na
composição de equipes de avaliação de im-
pactos ambientais e da viabilidade de implan-
tação de projetos industriais e outros que pro-
duzam repercussões sobre a atividade de lim-
peza urbana e rural.

73 – Elaboração de regulamentos e normas
internas, orientadoras e reguladoras das ati-
vidades dos servidores e profissionais da lim-
peza pública, com base nos preceitos emana-
dos da Agenda 21 e dos documentos relati-
vos ao princípio da sustentabilidade.

74 – Doação de alimentos não comercializados
e que seriam descartados, pelas Ceasas,
sacolões e supermercados, para organizações
e associações de catadores de material
reciclável e outros trabalhadores envolvidos
na atividade de limpeza pública.

LIXO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL

E CULTURA

75 – Obrigatoriedade de inclusão da temática
“Educação Ambiental” na capacitação e for-

mação inicial e continuada dos profissionais
de todas as áreas do conhecimento.

76 – Promoção, pelo poder público, da edu-
cação ambiental nas áreas de risco, para que
haja respeito e cuidado socioambiental e
aprendizagem na destinação adequada dos
resíduos sólidos.

77 – Incremento da educação ambiental e da
mobilização social no Estado.

78 – Criação de parcerias institucionais com
a sociedade civil para o desenvolvimento da
educação ambiental.

79 – Fortalecimento das redes mineira e bra-
sileira de educação ambiental, promovendo
sua implantação e implementação nos muni-
cípios, por meio dos Codemas e das Cieas re-
gionais.

80 – Execução de diagnóstico socioambiental
e cultural para orientar a elaboração do pro-
cesso de mobilização social, com uso de lin-
guagem criativa, lúdica e festiva, capaz de fun-
dir técnica e emoção; consolidação de uma
Frente de Mobilização Social envolvendo todos
os segmentos da comunidade, alicerçada nas
premissas da Agenda 21, na Política Nacional
de Educação Ambiental, nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, com os temas trans-
versais em todos os níveis do ensino formal e
não-formal, bem como nas orientações do
Fórum Nacional “Lixo e Cidadania” e da Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educação; aban-
dono da tradicional visão tecnicista da limpeza
urbana, considerando-se o lixo (resíduo) como
objeto de política pública, entendido em sua
relação integrada e interinstitucional com o sa-
neamento básico, a saúde pública, a seguran-
ça alimentar, a geração de trabalho e renda e
a questão socioambiental de forma mais am-
pla.

81 – Apoio cultural e socioambiental às comu-
nidades não incluídas socialmente.

82 – Promoção, pelo Estado, por meio das
Secretarias de Educação e de Meio Ambien-
te, responsáveis pela coordenação da Comis-
são Interinstitucional de Educação Ambiental
e do Programa Estadual de Educação
Ambiental, em gestão colegiada com a socie-
dade civil, de um constante intercâmbio de ex-
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periências, responsabilizando-se pela sua
manutenção, fomento e divulgação, em con-
formidade com a Lei Federal 9.795, de 27 de
abril de 1999, que dispõe sobre educação
ambiental.

83 – Inclusão da dimensão ecológica nas
ações de diagnóstico, planejamento, implan-
tação e avaliação de projetos de intervenção
sobre a problemática socioambiental.

84 – Garantia de intersetorialidade nas práti-
cas de educação ambiental na gestão dos re-
síduos sólidos em todos os espaços de educa-
ção formal e não-formal, por meio de ações
coordenadas entre as diferentes instituições
que atuam na área sanitária e socioambiental,
proporcionando a conexão da teoria com a
realidade vivenciada pelo cidadão.

85 – Incentivo à criação e formação, no âmbi-
to do município e vinculada aos servidores e
empregados públicos, da figura do agente
socioambiental, dotado da necessária qualifi-
cação formal, como responsável pelo planeja-
mento, execução e avaliação de ações de edu-
cação ambiental.

86 – Existência obrigatória, no âmbito do Esta-
do e dos municípios, de profissionais habilita-
dos para gerenciar as questões ambientais.

87 – Criação de condições para que as inter-
venções urbanísticas na gestão dos resíduos
sólidos nos municípios constituam oportunida-
des para o desenvolvimento de ações de edu-
cação ambiental, respeitando-se as tradições
e valores culturais da comunidade.

88 – Atribuição do exercício da educação
ambiental, em caráter obrigatório e perma-
nente, aos órgãos responsáveis pelas políti-
cas públicas de gestão de resíduos sólidos,
meio ambiente, saúde, educação, habitação,
extensão rural e saneamento ambiental.

89 – Criação de mecanismos para divulgar e
implementar as leis de educação ambiental.

90 – Utilização de todos os meios de comuni-
cação, incluindo os públicos, para divulgar ex-
periências bem-sucedidas na área de meio am-
biente, especialmente as relacionadas à ges-
tão dos resíduos sólidos, para discutir questões
pertinentes ao contexto regional e para denun-
ciar ações de degradação socioambiental,

disponibilizado-se e-mail e/ou telefone 0800
para facilitar a participação do cidadão.

91 – Utilização da TV Assembléia para educa-
ção a distância, com cursos e processos de
participação integrados; transformação da TV
Assembléia em canal aberto.

92 – Garantia de comunicação adequada en-
tre os gestores e a comunidade, relativamen-
te ao planejamento e ao custo/benefício das
obras públicas de gestão de resíduos sólidos.

93 – Exigência de cumprimento da lei dos
agrotóxicos, que obriga empresas produtoras
de material considerado tóxico ou nocivo à saú-
de e ao meio ambiente, enfatizando a necessi-
dade de severa fiscalização, a divulgar infor-
mações sobre a gravidade dos produtos e re-
síduos e a se responsabilizarem pela coleta
e/ou destinação das embalagens e resíduos,
promovendo a conscientização, principalmen-
te do produtor rural.

94 – Realização periódica de monitoramento
da qualidade ambiental, por órgãos dos Siste-
mas Estaduais de Meio Ambiente e de Agricul-
tura, nas regiões onde haja utilização intensa
de agrotóxicos.

95 – Criação e implementação de mecanis-
mos de capacitação e desenvolvimento de
educadores ambientais em todos os níveis de
formação, com incentivo do Estado.

96 – Capacitação de professores e profissio-
nais da área de saúde, principalmente os agen-
tes de saúde (ACS, PACS, Guarda de
Endemias), para incorporarem ações e valo-
res de educação ambiental e saneamento
ambiental em suas rotinas de trabalho, seja
no campo, seja na cidade.

97 – Incorporação dos valores de educação
ambiental aos vários programas de gestão de
resíduos sólidos, de saúde pública, de agricul-
tura, de turismo e de extensão rural e urbana.

98 – Promoção de campanhas para identifi-
car e desestimular hábitos consumistas que
impliquem a degradação do ambiente e da
saúde humana.

99 – Construção das ações de educação
ambiental a partir da realidade local,
conectando-as com a realidade global.
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100 – Fomento à participação do terceiro se-
tor e dos movimentos religiosos e sociais como
parceiros no planejamento, desenvolvimento
e execução dos projetos de educação
ambiental, desburocratizando e ampliando as
oportunidades de acesso aos recursos dispo-
níveis.

101 – Criação de um fundo estadual e de
fundos municipais de educação ambiental, vi-
sando ao financiamento das diversas iniciati-
vas públicas e da sociedade civil organizada.

102 – Criação, nas instituições responsáveis
pela gestão dos serviços de resíduos sólidos,
de dotação orçamentária para financiamen-
to de pequenos projetos de educação
ambiental de iniciativa das comunidades.

103 – Garantia, nos orçamentos públicos, de
recursos destinados à educação ambiental,
com a definição de sua origem e dos quantita-
tivos a serem repassados.

104 – Garantia de continuidade dos progra-
mas públicos de educação ambiental.

105 – Estabelecimento de uma política esta-
dual de educação ambiental a partir de expe-
riências de sucesso em gestão de resíduos
sólidos, em parceria com a sociedade civil, vi-
sando difundir resultados e sensibilizar a po-
pulação para as questões ambientais em todo
o Estado.

106 – Divulgação, entre os responsáveis
pela educação ambiental, tanto nos órgãos
públicos quanto na sociedade civil, dos di-
versos documentos legais e legítimos relati-
vos ao meio ambiente – Agenda 21, Confe-
rência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio
Ambiente, PNRH, Política Nacional de Edu-
cação Ambiental, Carta da Terra, entre ou-
tros –, com promoção de amplo debate
sobre eles.

107 – Divulgação de informações, pelos meios
de comunicação, conscientizando as pessoas
para que não lancem lixo nas ruas, evitando
assim o entupimento de bueiros e transtor-
nos vindouros.

108 – Divulgação e disponibilização, pelos
responsáveis, dos diagnósticos ambientais
existentes no Estado, por meio de diferentes
canais.

109 – Capacitação do trabalhador do SUS e
do Suas em educação ambiental, por meio dos
Pólos de Educação Permanente em Saúde.

110 – Fiscalização do cumprimento da LDB e
do Plano Nacional de Educação no que diz res-
peito à educação ambiental.

111 – Fiscalização, pela Superintendência Re-
gional de Ensino, do cumprimento da LDB, do
Plano Nacional de Educação e do PCN no que
diz respeito à educação ambiental.

112 – Apoio à Campanha Nacional pelo Direi-
to à Educação, que luta pela educação
ambiental como direito da criança, adolescen-
te, jovem, adulto e idoso.

113 – Garantia de inclusão de atividades de
educação ambiental no processo de
licenciamento como condicionante e/ou como
medida compensatória, obedecendo à delibe-
ração do Copam vigente e às exigências do
processo de licenciamento, sob fiscalização da
Semad, por meio de seus órgãos vinculados.

114 – Incentivo a empresas e consórcios de
empreendimentos causadores de impactos
ambientais negativos, para que contratem, na
execução de programas de educação
ambiental exigidos no processo de
licenciamento, consórcios intermunicipais de
ONGs e outras instituições da sociedade civil
sem fins lucrativos, que poderão ficar respon-
sáveis pela implantação e monitoramento dos
projetos.

115 – Realização anual de encontro estadu-
al, precedido de encontros regionais, para a
divulgação de experiências bem-sucedidas na
área de gestão de resíduos sólidos, instituin-
do-se mecanismos de incentivo, como
premiação para as melhores experiências.

116 – Promoção anual, pelas Secretarias de
Educação e de Meio Ambiente, de encontro
estadual de educação ambiental, para divul-
gação de experiências bem-sucedidas na área
de gestão de resíduos sólidos, instituindo-se
mecanismos de incentivo, como premiação
para as melhores experiências.

117 – Valorização dos profissionais de saúde
e gestão de resíduos sólidos, por meio da qua-
lificação permanente e da melhoria das condi-
ções de trabalho dos que atuam, direta ou
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indiretamente, nesses setores, tanto no meio
urbano quanto no meio rural.

118 – Realização, na ALMG, do Fórum Técni-
co de Educação Ambiental em 2006.

119 – Realização de encontros regionais anuais
do Fórum Técnico de Educação Ambiental.

120 – Implantação de mecanismos de aferi-
ção das ações de educação ambiental e saú-
de, por meio de indicadores de sustentabi-
lidade previamente definidos com base em sua
efetividade socioambiental.

121 – Divulgação, aperfeiçoamento e avalia-
ção contínua dos indicadores de sustentabi-
lidade pelos diferentes segmentos da socie-
dade organizada, articulados em nível munici-
pal, estadual e federal.

122 – Implementação de seminários e deba-
tes, como instrumento de educação ambiental
da população, na busca de mudança de atitu-
des em relação aos recursos naturais, como
forma de incentivar as ações de preservação
socioambiental recomendadas pelo princípio
da Agenda 21: “Pensar globalmente e agir
localmente”.

123 – Apoio a iniciativas que sejam referência
do trabalho cultural das associações de
catadores de recicláveis.

124 – Apoio e assistência médica e hospitalar
a casas que sejam referência do trabalho cul-
tural das associações de coletores de
recicláveis.

125 – Apoio a propostas de educação
ambiental com objetivo de reinserir e/ou rein-
tegrar o ser humano na sua diversidade e
pluralidade étnico-racial.

126 – Apoio às Conferências Nacionais
Infanto-Juvenis pelo Meio Ambiente.

127 – Elaboração de Programas de Educa-
ção Ambiental que estimulem as empresas
estatais da administração direta e indireta, as
empresas privadas e o terceiro setor a im-
plantar, em seus locais de trabalho, progra-
mas de gestão de resíduos sólidos, com base
no princípio dos cinco Rs (repensar, recusar,
reduzir, reutilizar e reciclar), firmando parce-
rias com associações de catadores e/ou coo-
perativas legais.

128 – Estímulo a debates sobre lixo e cidada-
nia, organizando uma rede, via internet, entre
as diversas empresas estatais, para facilitar a
troca de informações e experiências, possibili-
tando à instituição/secretaria minimizar os
passos para a implantação da coleta seletiva.

129 – Realização de fóruns e debates envol-
vendo prefeituras municipais e órgãos
ambientais, de forma a levar aos servidores
saberes socioambientais.

130 – Promoção e/ou fomento do desen-
volvimento, junto aos órgãos públicos do Es-
tado e dos municípios, dos objetivos e idéias
do Programa Ambientação, coordenado pela
Feam, ou do A3P, Agenda Socioambiental,
com a intenção de formar uma nova cultura
institucional, por meio da motivação e ado-
ção de critérios socioambientais, promoven-
do uma ampliação da consciência, desde o
processo de compras e contratação de ser-
viços até a gestão adequada de todos os re-
síduos gerados pelas atividades administrati-
vas e operacionais, combatendo o desperdí-
cio e melhorando a qualidade de vida no tra-
balho.

131 – Incorporação das variáveis socioam-
bientais e de educação ambiental na estraté-
gia das políticas públicas para o desenvolvimen-
to do País.

132 – Premiação anual, pela Assembléia
Legislativa, a pessoas e a instituições governa-
mentais ou não que promovam ações com-
provadas, eficazes e eficientes de educação
ambiental, orientadas para a disposição final
de lixo, a recuperação de áreas degradadas
pela disposição inadequada de lixo urbano e
ações de valorização do profissional que tra-
balhe com os resíduos sólidos.

133 – Compatibilização e implantação das
determinações do MEC sobre educação
ambiental no Estado de Minas Gerais e cria-
ção de um item que trate especificamente do
tema “Lixo, Educação Ambiental e Cultura”.

134 – Criação de lei de incentivo cultural es-
pecífica para manifestações artísticas sobre o
tema “lixo e cidadania”.

135 – Criação de mecanismos, nos editais da
Lei de Incentivo à Cultura, de valorização de
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projetos culturais na área ambiental relacio-
nados ao tema “lixo”.

136 – Inclusão do critério de avaliação de qua-
lidade dos Sistemas de Tratamento de Resí-
duos Sólidos Urbanos (FQ) no inciso V do art.
1º da Lei 13.803, de 2000, pontuando os
municípios que desenvolvam ações relaciona-
das à educação ambiental – lixo e cidadania.

137 – Criação de incentivos às empresas exe-
cutoras de empreendimentos de pequeno
porte para que, no ato da obtenção da Auto-
rização Ambiental de Funcionamento, apre-
sentem propostas que promovam a educa-
ção ambiental.

138 – Substituição da expressão “programa
de comunicação social”, utilizada pelo órgão
técnico responsável pelo licenciamento
socioambiental no Estado de Minas Gerais, por
“programa lixo e cidadania”, na referência a
empreendimentos relacionados ao lixo.

139 – Inclusão, em programas sociais do go-
verno de Minas Gerais, de recursos humanos,
materiais e financeiros para a realização de
atividades de educação ambiental.

140 – Inclusão da temática da educação
ambiental nos cursos das instituições de ensi-
no técnico e superior no Estado de Minas Ge-
rais, de modo a possibilitar que estudantes de
todas as áreas de profissionalização tomem
conhecimento dos impactos ambientais ge-
rados por suas futuras atividades profissionais.

141 – Capacitação dos trabalhadores, em
seu local de trabalho, em âmbito municipal,
estadual e federal, para incorporarem ações
e valores de educação ambiental em sua roti-
na, no campo ou na cidade.

142 – Implantação de um sistema de regis-
tro de denúncia de atos contrários à conser-
vação e limpeza urbana e criação paralela de
programa educativo voltado para o infrator,
no sentido de sensibilizá-lo.

143 – Criação de programas radiofônicos,
de caráter educativo, que abordem as ques-
tões de recursos hídricos e de resíduos sóli-
dos, a serem distribuídos gratuitamente para
rádios comunitárias educativas, alto-falantes,
etc.

144 – Incentivo à produção de programas
educativos pelas ONGs.

145 – Implantação da educação de jovens e
adultos com currículo diferenciado, voltado
para as questões socioambientais, de forma
mais ampla.

146 – Obrigatoriedade de promoção de de-
bates e de realização de programas em horá-
rio nobre, pelos meios de comunicação, so-
bre meio ambiente e cidadania.

147 – Concessão de incentivo fiscal a empre-
sas que propiciem viagens e passeios ecológi-
cos no País, para alunos de escolas públicas.

148 – Obrigatoriedade de aplicação de
percentual da receita bruta de empresas e
consórcios causadores de impactos
ambientais em pesquisas que busquem alter-
nativas para solucionar problemas ambientais
do local do impacto.

149 – Manutenção da educação ambiental
como eixo temático interdisciplinar e transver-
sal no currículo escolar.

150 – Incentivo à criação de Centros de Edu-
cação Ambiental, com base nas orientações
do Ministério do Meio Ambiente.

151 – Criação de legislação que permita re-
conhecer como entidades de utilidade pú-
b l ica as associações e cooperativas de
recicladores.

152 – Obrigatoriedade de divulgação de bole-
tins e diagnósticos das empresas impactantes
para as comunidades onde elas atuam.

153 – Obrigatoriedade, para as empresas de
fabricação de embalagens (sacolas) para su-
permercados, de adotarem matéria-prima à
base de amido (biodegradável), com mensa-
gens educativas de incentivo à reciclagem de
resíduos.

154 – Criação de políticas públicas que ofere-
çam condições técnicas e financeiras para as
empresas instaladas no município, nas diver-
sas fases do licenciamento ambiental.

155 – Implantação de programa televisivo
de curta duração, do estilo chamada comer-
cial (30 segundos a um minuto), em todos
os canais da tevê aberta, com subsídio fi-
nanceiro do governo federal, com foco em
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educação ambiental, a fim de que o cidadão
seja conscientizado, envolvido e responsabi-
lizado, juntamente com o poder público, nas
questões dos resíduos sólidos de qualquer
natureza.

156 – Articulação e divulgação, pelo Fórum
Estadual “Lixo e Cidadania”, das agendas de
cursos, seminários e capacitações de entida-
des ambientais.

157 – Realização, pelos municípios, juntamen-
te com os órgãos ambientais do Estado, de
campanha de conscientização de ruralistas e
produtores rurais sobre o uso, destino e ma-
nejo do lixo em suas propriedades.

158 – Inclusão, na educação básica, no ensi-
no superior, na educação de jovens e adultos,
na educação formal e não-formal, de concei-
tos e conteúdos relativos a resíduos de servi-
ços de saúde e resíduos perigosos, de forma
transdisciplinar.

159 – Inclusão, no sistema de ensino, de con-
teúdos e atividades relativas ao
gerenciamento de resíduos de pegada ecoló-
gica e de agricultura orgânica com carga ho-
rária específica; capacitação de professores
para trabalhar com esses conteúdos; reforço
da matéria Ciências nos ensinos fundamental
e médio, com ênfase em meio ambiente e
reciclagem.

160 – Incentivo à coleta solidária nos condo-
mínios situados em áreas urbanas e rurais,
visando à doação de resíduos sólidos para
associações e cooperativas de catadores.

161 – Incentivo financeiro ou na forma da
lei às prefeituras para a transformação da
TV Assembléia em canal aberto em todo o
Estado.

162 – Fiscalização, por parte dos órgãos ofici-
ais, com apoio das ONGs, do uso indevido de
agrotóxicos e da mortandade de aves e pei-
xes pela ingestão de sementes e/ou água
contaminadas por defensivos agrícolas.

163 – Exigência, à Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, de discussão e revisão da Lei
Estadual nº 10.889, de 1992, que dispõe so-
bre educação ambiental, antes de sua
normatização, visando à sua implantação
concreta.

164 – Acréscimo, nas embalagens de
agrotóxicos, de alerta sobre o perigo que eles
representam para a vida humana e animal,
sobretudo para os pássaros, que se alimen-
tam das sementes contaminadas por defen-
sivos agrícolas.

165 – Criação, pelos órgãos estaduais, de uni-
dades para mobilização da população nos
municípios mineiros.

166 – Implantação, na educação de jovens e
adultos, de um currículo diferenciado, voltado
especificamente para educação ambiental,
resíduos sólidos e questões socioambientais,
de forma global e local.

167 – Promoção de campanha de incentivo à
separação do lixo doméstico para facilitar a
coleta e evitar acidentes.

168 – Criação de centrais profissionalizantes
que garantam trabalho adequado e planeja-
mento do funcionamento das entidades de
catadores informais.

169 – Desenvolvimento de programas de
educação ambiental destinados a bacias
hidrográficas e corpos d’água, incluindo a ques-
tão da coleta seletiva e dos catadores.

170 – Implantação de programas de educa-
ção ambiental que informem a comunidade
sobre leis de destinação de embalagens e pro-
dutos tóxicos e nocivos à saúde humana e ao
meio ambiente.

171 – Incentivo às escolas, por meio da edu-
cação ambiental, para desenvolverem proje-
tos de coleta seletiva, reciclagem e, quando
possível, de comercialização com associações
e cooperativas de catadores.

172 – Inclusão, no sistema de ensino, de con-
teúdos relativos ao gerenciamento de resí-
duos e garantia, pelo poder público, de forne-
cimento de material que assegure a qualida-
de de ensino.

173 – Solicitação de realização, pela Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de
fórum técnico para apresentação da Pedago-
gia Waldorf e das experiências das escolas
Waldorf no Brasil e no exterior, incluindo expo-
sição de trabalhos escolares de alunos e ex-
alunos dessas escolas.
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LIXO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

174 – Prioridade à eliminação dos lixões, subs-
tituindo-os por soluções sanitárias que con-
templem os aspectos ecológicos e ambientais,
sociais, econômicos, de saúde ocupacional e
pública, em conformidade com determinação
do órgão ambiental competente do Estado.

175 – Recuperação ambiental das áreas de-
gradadas por lixões; proteção ambiental, em
especial dos recursos hídricos, e uso adequa-
do do local; preservação da saúde pública.

176 – Incentivo a soluções sanitárias que con-
templem os princípios do Protocolo de Quioto,
implementando alternativas para o crédito de
carbono e a conseqüente preservação da
qualidade do ar como um dos meios de elimi-
nação de lixões.

177 – Prioridade e incentivo à criação de
consórcios intermunicipais, amparada por
corpo técnico próprio, para soluções integra-
das de questões de interesse comum sobre
resíduos sólidos.

178 – Definição de uma política de transporte
integrado intermunicipal de resíduos sólidos
quando adotadas soluções consorciadas de
tratamento e disposição.

179 – Ações facilitadoras dos órgãos de fo-
mento para que os municípios acessem re-
cursos financeiros destinados à recuperação
ambiental de lixões e à implantação de siste-
mas de destinação sanitária dos resíduos só-
lidos, com participação, quando for o caso, das
Associações Microrregionais de Municípios,
que já dispõem de engenheiros, administra-
dores e máquinas.

180 – Incentivo a pesquisas e estudos
direcionados à busca de modelos tecnológicos
e metodológicos, ambientalmente, socialmen-
te e economicamente corretos e sustentáveis,
para coleta, transporte, redução, reutilização,
reciclagem e disposição final dos resíduos,
buscando economicidade e prolongamento
máximo da vida útil dos aterros sanitários.

181 – Definição, nos âmbitos estadual e mu-
nicipal, de políticas de gerenciamento de resí-
duos de serviços de saúde e de resíduos peri-
gosos, atendendo aos seguintes princípios:
proteção à biota, à saúde ocupacional e públi-

ca, humana e animal, da atual e das futuras
gerações; sustentabilidade e controle de ge-
ração de resíduos; responsabilidade do gera-
dor e do poluidor-pagador; gerenciamento
com base nos regulamentos sanitários e
ambientais; direito à informação sobre risco e
potencial de impacto; cooperação entre po-
der público, prestadores de serviços e socie-
dade civil.

182 – Inclusão, nas políticas estadual e muni-
cipais de gerenciamento de resíduos de servi-
ços de saúde e de resíduos perigosos, dos
seguintes objetivos: redução da quantidade e
do risco dos resíduos; proteção da saúde pú-
blica (humana e animal); preservação da salu-
bridade do meio ambiente urbano e rural; pre-
venção da ocorrência de doenças relaciona-
das ao meio ambiente; prevenção de riscos e
acidentes ocupacionais nos ambientes de tra-
balho; disciplinamento do gerenciamento dos
resíduos de serviços de saúde e dos resíduos
perigosos.

183 – Utilização dos seguintes instrumentos
de definição das políticas estadual e munici-
pais de gerenciamento de resíduos de servi-
ços de saúde e de resíduos perigosos: Plano
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde e Plano de Gerenciamento de Resí-
duos Perigosos, elaborados conforme a legis-
lação vigente; disseminação de informações
como instrumento orientador da elaboração
de plano de gerenciamento; implantação,
implementação e acompanhamento de uma
política de gestão de resíduos; capacitação e
treinamento de recursos humanos; sistema
de controle, fiscalização e aplicação de san-
ções penais e administrativas; garantia de re-
cursos financeiros para a capacitação e trei-
namento operacional de pessoal.

184 – Concepção do Plano de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de Saúde e de Resí-
duos Perigosos, abrangendo, no mínimo: eta-
pas de gerenciamento intra e extra-estabele-
cimento gerador de resíduos; avaliação de ris-
cos e impactos e proposta de plano de contin-
gência e emergência; criação de mecanismos
de monitoramento e controle; recursos huma-
nos envolvendo capacitação e treinamento
operacional, segurança ocupacional, saúde
ocupacional e imunização.
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185 – Utilização, como instrumento da Políti-
ca Estadual de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde, do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde, elaborado e implantado de acordo
com a legislação, os regulamentos e as nor-
mas técnicas vigentes, e garantia de fiscaliza-
ção de sua execução.

186 – Cumprimento, no gerenciamento de
rejeitos radioativos, das normas e regulamen-
tos da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

187 – Escolha de métodos, técnicas, proces-
sos e tecnologias de gerenciamento de resí-
duos de serviços de saúde e de resíduos peri-
gosos com vistas a reduzir a geração de resí-
duos e seu correto gerenciamento.

188 – Monitoramento do gerador e acompa-
nhamento, pelo órgão competente, do trata-
mento dos resíduos sólidos de serviços de saú-
de com risco de contaminação, definido pela
legislação vigente, antes de sua disposição.

189 – Criação de legislação concorrente, de
caráter supletivo e complementar, sobre as-
suntos de interesse metropolitano ou
intermunicipal relativos a resíduos de serviços
de saúde e a resíduos perigosos, e instituição
de mecanismos para fazer cumprir a legisla-
ção, sem prejuízo dos direitos constitucionais
dos municípios.

190 – Garantia de gerenciamento dos resí-
duos de serviços de saúde e dos resíduos pe-
rigosos, de origem pública ou privada, em con-
formidade com as regulamentações sanitá-
rias, ambientais e de saúde ocupacional fede-
ral, estadual e municipais, respeitando as
especificidades de cada município ou região e
estendendo essas exigências para resíduos
de aeroportos, fronteiras e portos (secos e
fluviais).

191 – Garantia de divulgação, orientação e
fiscalização das normas sanitárias, ambientais
e de saúde ocupacional sobre resíduos de
serviços de saúde e resíduos perigosos, e cri-
ação de mecanismos para divulgar e
implementar as regulamentações federal e es-
tadual.

192 – Garantia, na segregação dos resíduos
na origem, de quantificação e qualificação, in-

cluindo a avaliação de risco para fins de
gerenciamento por grupo classificado.

193 – Incentivo à criação e regulamentação
de Comissão Interna de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde e de Resí-
duos Perigosos, composta de representan-
tes capacitados de todos os setores de ge-
ração de resíduos, e uma comissão externa
para contemplar a fase extra-estabelecimen-
to de saúde.

194 – Incentivo à criação de Comissões Per-
manentes de Apoio ao Gerenciamento de Re-
síduos de Serviços de Saúde, em nível estadu-
al e municipal, com participação de represen-
tantes de órgãos de meio ambiente, saúde,
saneamento, pesquisa, ensino e extensão, as-
sociações de classe, conselhos profissionais,
ONGs e do Poder Legislativo.

195 – Definição de uma política de coleta e
transporte dos resíduos de serviços de saú-
de, estabelecendo o controle público sobre
esse serviço.

196 – Incentivo à redução do valor da taxa de
limpeza municipal para os estabelecimentos de
serviços de saúde que tiverem seus PGRSs im-
plantados e que tenham seus resíduos
coletados e destinados por empresa licenciada.

197 – Fomento a pesquisas para combate a
endemias e controle de vetores, com
destinação de dotações orçamentárias espe-
cíficas e suficientes, com vistas a atingir índices
de salubridade recomendáveis ou desejáveis.

198 – Garantia de articulação dos órgãos res-
ponsáveis pelo saneamento ambiental com a
Secretaria de Estado de Saúde e com as Se-
cretarias Municipais de Saúde e de Meio Am-
biente, tanto no Estado quanto nos municípi-
os, para discussão e definição da aplicação de
financiamento das ações de controle de
vetores.

199 – Regulamentação e implementação da
Lei 13.796, de 2000, que dispõe sobre resí-
duos perigosos, exigindo que as empresas
produtoras de material considerado perigoso
ou nocivo à saúde e ao meio ambiente divul-
guem informações sobre as características de
seus produtos e se responsabilizem pela cole-
ta e/ou destinação das embalagens.
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200 – Cumprimento da exigência do
prenchimento e da disponibilização da Ficha
de Informações de Segurança de Produtos
Químicos – FISPQ.

201 – Exigência de divulgação, pelas empre-
sas produtoras de material considerado peri-
goso, de informações relativas a composição
química, reatividade, procedimentos de pro-
teção à saúde ocupacional, normas de
biossegurança, acondicionamento e destina-
ção final adequada dos resíduos.

202 – Valorização dos profissionais de saúde
e saneamento, por meio de qualificação per-
manente e da melhoria das condições de tra-
balho dos que atuam, direta ou indiretamen-
te, com resíduos de serviços de saúde e resí-
duos perigosos, tanto no meio urbano quan-
to no meio rural.

203 – Incentivo para que o poder público
municipal assuma a prestação dos serviços
de coleta e transporte licenciados de resí-
duos de serviços de saúde, com pagamento
de preço público ou tarifa por parte do gera-
dor de resíduos ou repasse de tais serviços a
empresas licenciadas.

204 – Incentivo ao poder público municipal
para que assuma a prestação de serviços de
disposição final de resíduos de serviços de saú-
de diretamente, com pagamento de preço
público ou tarifa, ou indiretamente, por meio
de empresas licenciadas, compartilhando a
responsabilidade com o gerador.

205 – Garantia de que os poderes públicos
mantenham corpo técnico voltado para
capacitação, treinamento e ações de
mobilização social em todos os níveis de ensi-
no, a fim de asseverar a qualidade da gestão
dos resíduos sólidos urbanos e rurais, com
orçamento assegurado para as atividades do
ano fiscal e incentivo a bolsas.

206 – Garantia, nos casos de relações inter
ou transdisciplinares, interpessoais ou
interinstitucionais que envolvam procedimen-
tos sobre seres vivos e/ou materiais, haven-
do transferência dos mesmos, ainda que em
caráter de transitoriedade, de que o retorno
dos objetos daquelas interações para seus
pontos de origem, depois de cumpridas as
normas de praxe cabíveis, só se dará median-

te documento de liberação das Comissões In-
ternas de Gerenciamento de Resíduos de Ser-
viços de Saúde e/ou de Resíduos Perigosos
dos últimos agentes. Caso haja necessidade
de medidas complementares com respeito à
finalidade dos procedimentos acima citados,
as recomendações competentes deverão
constar, de maneira clara, como adendos do
referido documento de liberação.

207 – Solicitação, às Secretarias Municipais
de Saúde, da capacitação continuada das equi-
pes de saúde da família e de zoonoses em
educação ambiental, com o objetivo de sensi-
bilizar o usuário para promover ações de pro-
teção e cuidado com o ambiente comunitário.

208 – Capacitação e valorização de educado-
res em saúde a fim de que possam instruir os
cidadãos sobre as leis ambientais, com o intui-
to de que eles façam corretamente a seleção
e a disposição de resíduos.

209 – Obrigatoriedade de licenciamento de
todas as categorias/tipos de incinerador, qual-
quer que seja sua capacidade, tendo em vista
a necessidade de controlar a emissão de
poluentes na atmosfera.

210 – Previsão, no Plano Diretor Municipal,
de áreas destinadas à disposição de resíduos
sólidos.

211 – Obrigatoriedade, para todos os municí-
pios, de elaboração de plano de gerencia-
mento integrado de resíduos sólidos, que de-
verá ser incluído no Plano Diretor dos municí-
pios obrigados a elaborá-lo ou revisá-lo.

212 – Implantação, por meio de fomento e
incentivo governamental, do Plano Diretor nas
cidades mineiras.

213 – Criação de uma comissão estadual
para apoiar os pequenos municípios na elabo-
ração de seus planos diretores.

214 – Separação, na legislação vigente, dos itens
que poderão gerar novas regulamentações.

215 – Fiscalização das empresas imobiliárias,
que cada vez mais estão fazendo loteamentos
desordenados e deixando terrenos baldios,
que se transformam em receptores de todas
as escórias e resíduos sólidos, degradando
até mesmo nascentes e aumentando o nú-
mero de roedores e doenças.
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216 – Criação de programa informativo para
o meio rural sobre a importância das matas
ciliares e das nascentes e sobre como
preservá-las.

217 – Promoção de parcerias, em nível esta-
dual, com laboratórios especializados em aná-
lises como caracterização NBR de resíduos
sólidos (grupo classificado), para utilização em
aterros sanitários.

218 – Obrigatoriedade, por meio de lei esta-
dual, de divulgação, em todos os canais aber-
tos de televisão que operam no Estado, de
mensagens de educação ambiental, de 30 se-
gundos a um minuto, a cada duas horas, vi-
sando contrapor o uso desse veículo de co-
municação como indutor do consumo. Defini-
ção de mecanismos para obtenção de recur-
sos para o custeio desse serviço de mídia.

219 – Intensificação da fiscalização, pelo ór-
gãos competentes, da segurança de traba-
lho nos locais de triagem de material reciclado,
com vistas a evitar riscos para o trabalhador.

220 – Instituição, pelo Estado, de programa
de apoio à implantação da Agenda 21 e dos
Sistemas Municipais de Meio Ambiente
(Codema, legislação, órgãos federais), com
prazo para cumprimento.

221 – Fiscalização, pelos órgãos responsá-
veis pelo gerenciamento de transporte e trân-
sito, do transporte de resíduos perigosos, com
ação orientadora nos órgãos geradores dos
mesmos.

LIXO, TECNOLOGIA E DESTINAÇÃO

222 – Obrigatoriedade de implantação de
poços piezométricos a montante e a jusante
dos aterros controlados, com monitoramento
sistemático, visando acompanhar a qualidade
do lençol freático.

223 – Pesquisa de novas técnicas de
destinação final de resíduos, de preferência
com quebra de paradigmas, a exemplo da
compactação do lixo em forma cúbica,
maximizando o aproveitamento do espaço nos
aterros.

224 – Adoção de cuidados especiais para
prevenir e monitorar doenças causadas por
macro e microvetores por meio da regulamen-

tação com as normas da ABNT para aterros
controlados e sanitários, conforme o caso.

225 – Adoção de cuidados com a saúde dos
trabalhadores em aterro, no intuito de evitar
doenças ocupacionais provocadas por riscos
químicos, a exemplo de poeiras e
aerodispersóides, como silicose, bronquite e
asma; problemas físicos, como perda da ca-
pacidade auditiva; problemas psicológicos,
como estresse, neurose e perturbações devi-
das aos efeitos do calor e do frio; e problemas
biológicos, como parasitoses e doenças infec-
ciosas.

226 – Realização de safety-review project (re-
visão de segurança de projetos) antes da apro-
vação de novos aterros sanitários ou contro-
lados, visando acelerar a análise dos proces-
sos e licenciamentos.

227 – Fixação de prazo definitivo para que os
municípios classificados em grupos com ca-
racterísticas socioeconômicas semelhantes
apresentem o Plano de Gerenciamento de
Resíduos ao órgão ambiental competente,
com sua implementação viabilizada por Fundo
Financiador Estadual a ser criado com antece-
dência compatível ao cumprimento dos pra-
zos definitivos estabelecidos.

228 – Co-processamento de resíduos peri-
gosos em empresas licenciadas, sempre que
possível, visando elevar a vida útil dos aterros
de classe 1.

229 – Incentivo à implantação de tecnologias
adequadas à destinação final de resíduos clas-
se 1 em Minas Gerais.

230 – Fiscalização e notificação de aterros que
não aplicarem as normas de segurança e hi-
giene do trabalho no que diz respeito a certifi-
cado de inspeção prévia, treinamento
introdutório, mapa de riscos, programa de
prevenção de riscos ambientais, perfil
profissiográfico previdenciário, programa e
controle médico e de saúde ocupacional, Cipa,
treinamento de socorristas e brigadistas de
incêndio, bem como às demais exigências da
Portaria 3.214, de 1978, e suas alterações,
evitando contratação sem registro em CTPS,
mão-de-obra infantil e coibindo a ação de
catadores.
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231 – Incentivo, com orientação dos órgãos
competentes, à implantação de biodigestores
e fossas biodigestoras nas áreas rurais e ur-
banas, como fonte de obtenção de energia
alternativa como gás e eletricidade, e de siste-
ma para obtenção de biofertilizante, minoran-
do a poluição do solo e dos recursos hídricos
e possibilitando ainda a venda de créditos de
carbono.

232 – Capacitação, em parceria com órgãos
competentes, de pessoal de prefeituras ou
consórcios públicos, para dar treinamento
no uso de técnicas de compostagem de re-
síduos sólidos orgânicos, visando ao trata-
mento desses resíduos e à sua utilização
como meio de fertilização do solo das proprie-
dades rurais e de proteção ambiental.

233 – Incentivo à formação de consórcios en-
tre municípios, quando houver possibilidade,
criando um órgão homologador para
gerenciar o processo, a fim de evitar proble-
mas provocados por sucessão político-parti-
dária.

234 – Formação de associações ou consór-
cios entre empresas e cooperativas, de modo
que o excedente de material a ser reciclado
seja repassado às cooperativas.

235 – Incentivo a consórcios intermunicipais
para instalação de unidades de tratamento
de resíduos de saúde e agrotóxicos.

236 – Obrigatoriedade de acesso pavimenta-
do em todas as cidades, a fim de facilitar os
consórcios intramunicipais para soluções in-
tegradas.

237 – Incentivo à redução de resíduos das
construções de edificações, mediante sua
reciclagem e utilização em implantação de ro-
dovias, conforme estudos divulgados em re-
vista técnica pela área de estradas na Mostra
Específica de Trabalhos e Aplicações (Meta)
do Cefet/MG.

238 – Criação de mecanismos de reaprovei-
tamento dos restos de obras e demolições
na construção de moradias, principalmente
para o pessoal de baixa renda.

239 – Ênfase na fiscalização de aterros e ope-
rações do tipo “bota-fora” da indústria da cons-
trução civil e pesada, coibindo a multiplicidade

de descartes em desacordo com a legislação
vigente no País.

240 – Estímulo à criação, pelas empresas de
transporte de resíduos da construção civil, de
pátios para triagem dos resíduos antes de sua
disposição final, com garantia de capacitação
dos empregados envolvidos na atividade.

241 – Incentivo à pesquisa, em universida-
des, Cefets e centros de pesquisa, de novas
técnicas construtivas, visando à redução dos
entulhos e das sobras de materiais por des-
perdício.

242 – Estímulo à utilização de agregados
reciclados provenientes de usinas de
reciclagem da construção civil e pesada.

243 – Estímulo, inclusive por meio de incenti-
vos fiscais, para que as usinas existentes ad-
quiram equipamentos modernos, que permi-
tam mais variedades de agregados reciclados.

244 – Incentivo à adoção de métodos cons-
trutivos mais racionais, de forma a reduzir as
perdas e, conseqüentemente, a geração de
resíduos de construção.

245 – Incentivo a pesquisas com materiais
recicláveis provenientes do meio ambiente,
com vistas à redução de perdas e à sua utiliza-
ção na construção civil.

246 – Apoio a municípios mineiros na formu-
lação, na implantação e no cumprimento do
Plano Integrado de Gerenciamento de Resí-
duos da Construção Civil.

247 – Incentivo à implantação de bolsas de
resíduos.

248 – Incentivo à criação de alternativas de
aquisição de materiais de construção, a exem-
plo do “brechó da construção” do Sinduscon.

249 – Elaboração de um guia de materiais
destinados à reciclagem, com informações
sobre tipo, local encontrado, destinação pos-
sível e valor estimado, a ser divulgado pelos
meios de comunicação de massa.

250 – Aprimoramento da fiscalização do
transporte de produtos perigosos, garantin-
do a renovação da frota, a manutenção ade-
quada dos veículos, a capacitação dos moto-
ristas e a fixação de intervalos para descanso
dos mesmos, de modo a evitar acidentes
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causados pela fadiga decorrente do excesso
de horas extras e do uso de anfetaminas para
o cumprimento de metas. Parceria com o
Dnit, a fim de melhorar a sinalização nas pon-
tes localizadas em rodovias federais, estadu-
ais e municipais, e com os órgãos responsá-
veis pela confecção de placas, para assegu-
rar que as advertências sejam feitas com cla-
reza.

251 – Registro, em português, no rótulo dos
produtos nacionais ou importados e em sua
ficha de riscos, da destinação final
ambientalmente correta das embalagens.

252 – Incentivo ao co-processamento de re-
síduos perigosos, como os retirados das re-
formas de altos-fornos e das cubas
eletrolíticas de produção de alumínio em
cimenteiras, pelo elevado nível de contami-
nação dos materiais, promovendo a sua
reciclagem para evitar que entrem em con-
tato direto com o solo. Monitoração das emis-
sões de gases e particulados, para prevenir
a poluição do ar.

253 – Fiscalização – e notificação dos propri-
etários – de aterros ou depósitos industriais
em que sejam depositadas areias de fundi-
ção que possam conter agentes químicos pre-
judiciais à saúde humana, além de produzir
queimaduras por calor e silicose nos
catadores de sucata de ferro e alumínio.

254 – Recuperação urgente de estradas e
rodovias estaduais e federais em território
mineiro, visando reduzir os acidentes com veí-
culos transportadores de produtos perigosos,
o desperdício de víveres decorrente de que-
bra das embalagens, o desperdício de tempo
gasto no transporte por causa da precarie-
dade das pistas de rolamento, e ainda aumen-
tar a vida útil dos veículos e seus componen-
tes e dos aterros.

255 – Exigência de que os fabricantes, forne-
cedores e comerciantes de pilhas, lâmpadas
de descarga e baterias efetuem o recolhimen-
to das peças utilizadas em parcela proporcio-
nal significativa, a exemplo do que acontece
com os pneus, responsabilizando-os pelo tra-
tamento e destinação final adequada desses
produtos, esclarecendo, na embalagem,
quanto ao perigo ambiental dos mesmos.

256 – Implantação de um programa que tor-
ne obrigatório o recolhimento e a destinação
final de lâmpadas fluorescentes, pilhas e bate-
rias de telefones celulares, fixos ou móveis, por
seus fabricantes e distribuidores.

257 – Inventário preventivo da geração e
destinação de todos os resíduos industriais na
entrada, processamento e saída dos bens ou
serviços a serem introduzidos por organiza-
ções antes do licenciamento dos empreendi-
mentos, evitando a utilização ou geração de
produtos nocivos ao meio ambiente e à
antropofauna, efetuando sua troca por pro-
dutos mais seguros ambientalmente.

258 – Instituição, pelo órgão estadual com-
petente, da obrigatoriedade de exigência, por
parte dos revendedores, de receita agronô-
mica para a compra de agrotóxicos e afins,
incluindo os domissanitários e produtos vete-
rinários que contenham ingredientes classifi-
cados como tal; exigência de que o município
que possua revenda dos referidos produtos
tenha posto ou central de recolhimento de
embalagens, com implantação e operação
custeadas pelos fabricantes autorizados a ven-
der no Estado; utilização do valor das multas
em campanhas educativas populares.

259 – Incentivo do retorno obrigatório, ao for-
necedor, de equipamentos de proteção indivi-
dual e uniformes utilizados para o borrifo de
produtos fitossanitários e congêneres da es-
fera agroindustrial.

260 – Incentivo à pesquisa de embalagens
mais adequadas, a fim de elevar sua vida útil,
promovendo sua reutilização pelos fornecedo-
res para fins específicos.

261 – Estímulo à maximização do emprego
de componentes biodegradáveis em veículos
nacionais e importados, assim como nos de-
mais setores da produção industrial.

262 – Criação de mecanismos que coíbam
importações que irão gerar resíduos, a exem-
plo dos pneus usados.

263 – Criação de mecanismos com vistas a
evitar consumismos sociais exagerados, fo-
mentados por fabricantes e pela mídia, que
levam nossa sociedade a consumir 3,5 mil ve-
zes mais do que se consumia na Grécia Anti-
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ga, inviabilizando o desenvolvimento sustenta-
do, a exemplo de veículos que saem de fabri-
cação logo após serem lançados no mercado
ou que impedem a recuperação pontual, ge-
rando descarte prematuro parcial ou total do
bem e diminuindo a vida útil dos aterros.

264 – Estímulo à doação pelos fornecedores
de sacolas duráveis aos compradores, evitan-
do o desperdício das embalagens efêmeras,
plásticas, de papel ou papelão. Criação de
descontos para quem trouxer sua própria
sacola e cobrança por unidade de embala-
gem, como já acontece em alguns supermer-
cados em outro Estado.

265 – Estímulo ao aproveitamento de par-
tes não convencionais de vegetais,
leguminosas e frutos (como talos e cascas
provenientes de produção orgânica ou com
certificação de origem que preveja essa utili-
zação), que podem auxiliar na minimização
da desnutrição. Incentivo, pelos municípios,
à realização de cursos de alimentação alter-
nativa para a comunidade.

266 – Investimento em pesquisas na área da
nanotecnologia, buscando elevar a vida útil dos
materiais por meio da evolução de sua resis-
tência mecânica, térmica e elétrica, da redu-
ção de peso, da minimização do consumo de
combustíveis e da geração de gases
poluentes.

267 – Incentivo a convênios ou contratos
visando à implantação efetiva de coleta se-
letiva nas escolas privadas e públicas muni-
cipais, estaduais e federais, em parceria,
prioritariamente, entre cooperativas e associ-
ações de catadores e empresas de
reciclagem, propiciando a educação ambiental
dos alunos.

268 – Realização, pelo poder público, de ope-
rações de fim de semana, como a “cata-bagu-
lho”, para evitar o descarte de sofás, pneus e
eletrodomésticos em córregos, vindo a pro-
vocar futuras enchentes. Criação de pontos
fixos ou itinerantes para destinação de mate-
riais descartados, em conjunto com pontos
de entulhos. Funcionamento das Unidades de
Recolhimento de Pequenos Volumes (URPVs)
em todos os dias da semana.

269 – Capacitação de associações dos mo-
radores de aglomerados em 5 S’s (Descarte,
Organização, Limpeza, Saúde, Disciplina), visan-
do evitar acúmulos desnecessários e estimu-
lar descartes adequados e trocas de
inservíveis via “bazar da reutilização ou
reciclagem”.

270 – Exigência de que os grandes condomí-
nios urbanos e rurais tenham contratos
prioritariamente com cooperativas e associa-
ções de catadores e implantem coleta seleti-
va, de forma a facilitar o reaproveitamento de
embalagens e diminuir o encaminhamento
para destinação final.

271 – Realização, por tais condomínios, de
programa permanente de doação de roupas,
agasalhos, móveis, utensílios domésticos, para
encaminhamento a entidades filantrópicas,
evitando desperdícios, com implantação do
projeto Vita Sopa (do Servas) e dos bancos de
alimentos nos municípios.

272 – Implantação do Programa de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saú-
de (PGRSS), conforme Resolução da Diretoria
Colegiada (RDC) 306/2004 da Anvisa e Re-
solução 358/2005 do Conama, em todos os
órgãos públicos e privados de seu campo de
abrangência; e capacitação do pessoal envol-
vido. Avaliação da execução do PGRSS por
meio de visitas rotineiras pelos órgãos de fis-
calização.

273 – Estímulo à certificação dos empreendi-
mentos públicos e privados, conforme a série
de normas ISO 14000, e à implantação de
Sistemas de Gestão Ambiental, de Planos de
Gestão Ambiental e de Planos de Ação
Emergencial, visando à qualidade total
ambiental e ao prolongamento da vida útil dos
aterros públicos e privados.

274 – Estímulo à implantação de ferramen-
tas de gestão da qualidade em órgãos públi-
cos e privados agroindustriais, de forma a pre-
venir perdas de materiais que seriam
sucateados pelo retrabalho.

275 – Criação de mecanismos que coíbam
depósitos clandestinos de resíduos sólidos;
criação de canais para denúncia de infratores
e punição civil e penal dos mesmos.
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276 – Obrigatoriedade de licenciamento
ambiental para organizações do tipo desman-
che e ferro-velho, de forma a coibir a dissemi-
nação de vetores como o Aedes-egypti, cau-
sador de doenças como a dengue hemorrá-
gica, entre outras.

277 – Fiscalização e notificação de infratores
que descartam lixo, metais pesados, resíduos
tóxicos ou radioativos e congêneres diretamen-
te em solo não licenciado ou em mananciais
hídricos, em desconformidade com a legisla-
ção ambiental vigente no País nas esferas fe-
deral, estadual e municipal; notificação dos pro-
prietários dos lotes em que forem encontra-
dos tais resíduos.

278 – Fiscalização do cumprimento, pelos mu-
nicípios, do Plano Integrado de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil.

279 – Fiscalização do cumprimento das exi-
gências normativas da NR-31 (Portaria Minis-
terial nº 86, de 3 de março de 2005), por
parte de empreendimentos das áreas de agri-
cultura, pecuária, exploração florestal, silvicul-
tura e aqüicultura.

280 – Fiscalização do cumprimento das exi-
gências das Normas Regulamentadoras
(NRs) do Ministério do Trabalho de números
1 a 5 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973,
e das NRs 7, 15 e 16, no que couber, cons-
tantes da Portaria 3.214/78 e suas altera-
ções, por parte dos empreendimentos da
área rural.

281 – Fiscalização do cumprimento, por par-
te dos operadores portuários, empregadores,
tomadores de serviço e órgãos gestores de
mão-de-obra, das exigências da NR-29 do Mi-
nistério do Trabalho, sobre operações, arma-
zenagem e transporte de produtos e merca-
dorias perigosas, sólidos, gases e líquidos in-
flamáveis, materiais radioativos, explosivos,
substâncias tóxicas, infectantes, corrosivas, en-
tre outras.

282 – Modernização da NR-25 da Portaria
3.214/78, Capítulo V, Título II, da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, referente à
destinação de resíduos industriais.

283 – Elaboração de uma Norma Regulamen-
tadora (NR) específica, componente do Capí-

tulo V, Título II, da CLT, sobre as atividades
laborais inerentes à limpeza urbana, tais como:
coleta, transporte, varrição, capina, operações
tipo mutirão, destinação final em aterros con-
trolados ou sanitários, incineração,
encapsulamento, com anexo abordando ce-
mitérios, crematórios e funerárias.

284 – Ênfase na responsabilidade para os
geradores e na co-responsabilidade para dis-
tribuidores e usuários que destinarem inade-
quadamente os resíduos, aplicando-se penali-
dades aos mesmos.

285 – Descontaminação, por processo quí-
mico, de resíduos de aparas de couro conta-
minados por metal pesado (cromo), de acor-
do com orientação de especialistas pesquisa-
dores das universidades; reaproveitamento do
metal pesado.

286 – Exigência de implantação de caixas
separadoras de óleos e graxas em
mineradoras, estendendo a legislação a ofici-
nas mecânicas, ferros-velhos, lava-a-jato e des-
manches. Fiscalização da armazenagem e do
destino final dos subprodutos por elas gera-
dos.

287 – Garantia de destinação final adequada
aos animais mortos e resíduos de
processamento, de acordo com a legislação
vigente.

288 – Apoio à implantação do programa En-
genharia e Arquitetura Pública Crea-MG, visan-
do evitar ocupações desordenadas em áreas
de risco, o que nem sempre facilita sua urba-
nização, com conseqüências drásticas.

289 – Incentivo à implantação da Gestão Inte-
grada em Segurança, Qualidade, Meio Ambi-
ente e Recursos Humanos nas empresas da
área da limpeza urbana e da reciclagem de
resíduos.

290 – Estímulo, em novas construções, à se-
paração do esgoto líquido do sólido, de forma
a aproveitar a uréia como fertilizante do solo,
usando-a de forma adequada, e não em de-
masia.

291 – Incentivo à implantação de PGIRS (Pla-
no de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Urbanos) nos municípios, buscando tecno-
logias simplificadas e de baixo custo
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operacional e ampla participação da popula-
ção. Criação de um Centro Municipal de Leis e
Normas nas secretarias responsáveis, para
divulgação e consulta.

292 – Incentivo a projetos de casas ecológi-
cas, tal como o apresentado no auditório do
Crea-MG, por ocasião do Festival de Cultura e
Saúde, em 14 de outubro de 2003, pelo
Sinmed.

293 – Criação de um fundo de pesquisa para
escolas técnicas agropecuárias, Cefets e uni-
versidades, visando descobrir técnicas que
permitam reduzir resíduos sólidos, reciclá-los
ou reutilizá-los em outros empreendimentos;
e busca de parcerias com a iniciativa privada.

294 – Solicitação à Adesg-MG de realização
de estudo, por um grupo componente do Ci-
clo de Estudos de Política e Estratégia (Cepe),
sobre os temas dos seis grupos do seminá-
rio “Lixo e Cidadania” e seus subitens, visan-
do à ampliação de conhecimentos técnico-
científicos.

295 – Incentivo a toda instituição de ensino,
pesquisa e extensão, pública e privada, para
realização de estudos sobre lixo, tecnologia e
destinação e seus subitens, visando à amplia-
ção de conhecimentos técnico-científicos.

296 – Incentivo à pesquisa de formas de re-
dução e de disposição do lixo tecnológico (com-
putadores, equipamentos eletroeletrônicos).
Destinação prioritária desse material para
escolas profissionalizantes de formação de
técnicos em consertos de eletroeletrônicos.

297 – Criação de financiamentos, por meio
dos órgãos oficiais, para os municípios aplica-
rem em tecnologias que visem à minimização
dos impactos ambientais causados pelos re-
síduos sólidos no ambiente, tais como aterro
sanitário, usinas de triagem e compostagem,
coleta seletiva e afins.

298 – Ampliação de financiamentos, por par-
te dos órgãos oficiais, preferencialmente a fun-
do perdido, para captação de recursos pelos
municípios, indústria, comércio e serviço, visan-
do a sua aplicação e implantação em
tecnologias para a minimização dos impactos
ambientais causados pelos resíduos sólidos e
líquidos no ambiente, sendo passíveis de fi-

nanciamento a elaboração de projetos e a
construção de aterros sanitários, usinas de
triagem e compostagem, estações de trata-
mento ETE/ETA, projetos de coleta seletiva e
a aquisição de equipamentos e implementos
para o seu funcionamento.

299 – Criação de incentivos financeiros para
estimular os municípios a destinar adequada-
mente seus resíduos, preferencialmente em
consórcios intermunicipais. Estabelecimento,
em lei, de percentual a ser gasto com meio
ambiente pelo Estado e município, como nas
áreas de saúde e educação.

300 – Criação, pelo Estado, de um fundo de
financiamento para a implantação de aterros
regionais, de preferência aproveitando aque-
les existentes, com capacidade para receber
os resíduos de vários municípios.

301 – Incentivo à inserção de especialistas da
área ambiental (gestores ambientais, enge-
nheiros ambientais, técnicos em tecnologia
ambiental, engenheiros civis, arquitetos, biólo-
gos, sanitaristas, técnicos em edificações e
afins), ampliando as ações do Programa Saú-
de da Família, promovendo melhores condi-
ções e atitudes no que diz respeito ao sanea-
mento ambiental e aprimorando a qualidade
de vida da população de baixa renda.

302 – Estabelecimento de parcerias de pre-
feituras com universidades, Cefets e ONGs, vi-
sando buscar auxílio técnico em geral e estu-
dos de novas tecnologias na área de coleta
seletiva e disposição final, incluindo resíduos
da construção civil.

303 – Estabelecimento, pelas prefeituras, de
parcerias com a Feam e a Semad, com uni-
versidades, Cefets e escolas agrotécnicas, vi-
sando qualificar profissionais para conduzir
processos de licenciamento de aterros de re-
síduos sólidos urbanos, a fim de reduzir cus-
tos de consultoria para a administração pú-
blica municipal; e capacitar profissionais de
associações de municípios para elaborar e
executar projetos e empreendimentos bus-
cando encontrar melhor solução para a dis-
posição final de resíduos sólidos, bem como
para implantação bem fundamentada do
PGIRS e PGRSS.
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304 – Divulgação, nos municípios, de experi-
ências em implantação do Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos
(PGIRS), visando facilitar sua implementação.

305 – Fortalecimento imediato, na estrutura
de governo do Estado, do apoio técnico aos
municípios, visando a sua capacitação técnica
para implantação do PGIRS.

306 – Promoção de ações de orientação, fis-
calização e controle dos agentes envolvidos
na elaboração do Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil.

307 – Incentivo à criação de grupos de traba-
lho, oficinas de reciclagem e reutilização de
materiais dentro das escolas, igrejas e cen-
tros comunitários, dos órgãos públicos e pri-
vados, Consep, Codema; mobilização social
com participação, entre outros, do Rotary,
Lyons, Maçonaria e grupos espíritas.

308 – Criação de cursos específicos de treina-
mento para operação de aterros sanitários,
usinas de triagem e compostagem, estenden-
do-os a toda a mão-de-obra que atua na área.

309 – Criação de cursos profissionalizantes
para a mão-de-obra da construção civil,
focando a redução e a racionalização do uso
de materiais e a reciclagem.

310 – Elaboração, pela Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, de material didático, em lin-
guagem popular e com recurso audiovisual,
sobre os temas debatidos no Fórum “Lixo e
Cidadania”.

311 – Elaboração e ampla divulgação de
cartilha sobre substâncias químicas,
identificadas pelo nome científico e pelo popu-
lar, com informações sobre o seu manuseio,
sobre riscos que apresentam para o homem
e o meio ambiente e sobre os EPIs a serem
utilizados.

312 – Produção de materiais educativos que
orientem os agricultores e familiares sobre a
destinação do lixo, evitando sua exposição ao
ar livre, e busca de tecnologia mais apropria-
da para disposição final em pequenos núcleos
populacionais.

313 – Incentivo e orientação ao cidadão da
zona urbana ou rural para o correto acondi-

cionamento e disposição do resíduo sólido
para coleta pública.

314 – Realização de campanhas publicitárias
e de educação ambiental que incentivem a
população a fazer compostagem de seus re-
síduos orgânicos putrescíveis e a coleta dife-
renciada.

315 – Cadastro, com maior controle, dos
meios de transporte (caçambas e carroças)
usados na disposição, punindo a ilegalidade e
as irresponsabilidades ambientais.

316 – Criação de um website ou outras for-
mas de consulta simplificada ao banco de do-
adores e receptores de resíduos.

317 – Orientação à rede pública de veiculação
de notícias (rádio, tevê, jornais) para que infor-
me diariamente a população sobre as ques-
tões ambientais.

318 – Capacitação técnica e estruturação
adequada dos órgãos responsáveis pelos sis-
temas de controle e fiscalização em todas as
esferas de governo, especialmente nos muni-
cípios, no que tange aos resíduos sólidos e
efluentes líquidos.

319 – Melhor intercâmbio entre indústrias
para possibilitar a neutralização dos resíduos.

320 – Incentivo à formação de associações
e/ou cooperativas de catadores.

321 – Obrigatoriedade, por parte dos envolvi-
dos em qualquer tipo de acidente com subs-
tâncias químicas, de informar imediatamente
o fato às autoridades municipais e estaduais
para que as ações corretas sejam desenvolvi-
das; realização de tais ocorrências também
pelas Polícias Militar e Rodoviária e pelo Nú-
cleo de Emergências Ambientais da Feam.

322 – Captação e aproveitamento da água
pluvial nos novos prédios e condomínios para
uso nos jardins e limpeza de áreas externas e
em descargas, o que diminui a água de enxur-
radas e o conseqüente carreamento de lixo
para os mananciais.

323 – Maior fiscalização, proteção e moni-
toramento das bacias hidrográficas, e não só
do lençol freático dos aterros.

324 – Adoção de cuidados especiais, os mais
modernos, para prevenir e monitorar doen-
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ças causadas por contaminação por substân-
cias tóxicas.

325 – Fiscalização, em todas as proprieda-
des localizadas nas margens dos corpos de
água, da destinação dos resíduos, evitando-
se a poluição dos recursos hídricos do Estado.

326 – Articulação entre os órgãos compe-
tentes para fiscalizar a devolução de embala-
gens de agrotóxicos, seguindo a metodologia
de conferir se coincide o número de embala-
gens vazias recolhidas com o número de uni-
dades de agrotóxico produzidas em Minas Ge-
rais, somadas às compradas em outros Esta-
dos e subtraído o número de unidades vendi-
das para outros entes federados, proibindo-se
a entrada, em Minas, de embalagens vazias
provenientes de outras localidades.

327 – Criação, dentro dos Codemas, de uma
subcomissão que promova campanhas, se-
minários, encontros sobre lixo e cidadania e
sobre a fiscalização de recursos provenientes
da reciclagem.

328 – Co-responsabilidade entre gerador e
transportador (carroceiros, etc), com aplicação
de penalidades relativas à disposição, em lo-
cais inadequados, dos resíduos transportados.

329 – Apresentação, pelos construtores ou
donos de obras, de certificados ou compro-
vantes da destinação final adequada dos resí-
duos da construção, sob pena de multa e/ou
sanções vigentes por não-cumprimento.

330 – Apoio a estudos e pesquisas de viabili-
dade econômica para o aproveitamento do
gás metano gerado nos aterros sanitários, a
exemplo do aterro Bandeirantes em São Paulo.

331 – Estudo da viabilidade de implementação
de tecnologias e incentivos fiscais para o apro-
veitamento dos gases gerados nos aterros.

332 – Incentivo à instalação de equipamen-
tos para captação de gás produzido pelos ater-
ros e posterior comercialização para a popu-
lação de baixa renda (gás popular).

333 – Estudo da viabilidade de implantação
de tecnologias e incentivos fiscais visando à
utilização do chorume gerado nos aterros.

334 – Criação de mecanismos de proteção
ambiental contra a geração de gases vene-

nosos e a queima do metano quando não
aproveitado.

335 – Valorização da coleta seletiva e sua in-
clusão, em lei estadual, como um dos critérios
válidos para o recebimento do ICMS Ecológi-
co, desde que com essa atividade haja um efe-
tivo acréscimo na reutilização e reciclagem de
resíduos.

336 – Aumento, na lei do ICMS Ecológico, do
índice correspondente aos valores distribuídos
com base no critério ambiental: de 1% para 2%.

337 – Incentivos fiscais aos produtores rurais
para devolução de vasilhame, litros, vidros,
embalagens em geral.

338 – Incentivo para que os fabricantes de
refrigerantes retomem gradativamente o uso
e a comercialização das embalagens de vidro
(garrafas), por serem retornáveis, substituin-
do as abundantes garrafas pet.

339 – Incentivo para que as universidades
desenvolvam tecnologias de gestão de resí-
duos e as disponibilizem para os municípios,
priorizando os pequenos.

340 – Criação de incentivos fiscais e/ou redu-
ção de custos para viabilizar o processo de
recolhimento das embalagens.

341 – Criação de incentivos à produção de
defensivos agrícolas biodegradáveis. Por exem-
plo, o desenvolvimento, para o combate a pra-
gas, de produtos ecologicamente corretos,
que não utilizem componentes químicos e não
sejam agrotóxicos.

342 – Incentivo dos governos à política de
comércio de produtos em embalagens
retornáveis, com vistas a reduzir o lixo e a po-
luição ambiental.

a) Incentivo aos estabelecimentos comerciais,
principalmente supermercados, para emba-
larem seus produtos em sacolas de duas co-
res, uma destinada a lixo orgânico e outra a
lixo seco, nas quais constem, além da propa-
ganda do estabelecimento, explicações sobre
o que é lixo orgânico e o que é lixo seco.

b) Coleta separada do lixo seco e do lixo úmi-
do, sendo o primeiro destinado preferencial-
mente a associações de catadores, para tria-
gem e venda direta a empresas de
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reciclagem, e o segundo a usinas de
compostagem.

Realização, paralelamente a essas ações, de
uma grande campanha de educação
ambiental, principalmente para donas de casa,
restaurantes e escolas.

343 – Realização de uma feira técnica anual
(coordenada pelo Executivo estadual) com o
propósito de conhecer equipamentos, difun-
dir inovações e trocar experiências relaciona-
das a tratamento e destinação de resíduos.

344 – Criação de Conselhos de Lixo e Cidada-
nia nos municípios.

345 – Proibição ou desestímulo ao uso de
embalagens de isopor para os hortifruti-
granjeiros.

346 – Estímulo a projetos de tratamento de
esgoto e reutilização de água em prédios e
indústrias.

347 – Criação de mecanismos que facilitem o
acesso aos órgãos normatizadores,
fiscalizadores e executores da legislação, com
a finalidade de agilizar a solução dos proble-
mas dos municípios, principalmente os mais
pobres.

348 – Criação, no âmbito do órgão estadual
competente, de um Núcleo de Apoio Técnico
para orientar e assistir os municípios na análi-
se de projetos para a implantação de aterros
sanitários.

349 – Incentivo às universidades para que me-
lhorem seus laboratórios e possam fazer aná-
lises, tais como DBO – DQO – óleos e graxas.

350 – Incentivo à pesquisa de meios orgâni-
cos para combater doenças e pragas que afe-
tam os gêneros alimentícios; pesquisa, por
empresas privadas, de embalagens ecologi-
camente corretas, que permitam a conserva-
ção dos alimentos por mais tempo e o trans-
porte com um mínimo de perdas, conceden-
do-se incentivos fiscais para os projetos e sua
implementação.

351 – Incentivo à implantação, em pontos es-
tratégicos do Estado, de incineradores e ou-
tros equipamentos devidamente licenciados
para tratamento de resíduos perigosos e de
saúde.

352 – Incentivo à elaboração, em todos os
municípios do Estado, da Agenda 21 local.

353 – Pesquisa de novas técnicas de
destinação final de resíduos, de preferência
com quebra de paradigmas, a exemplo da
compactação do lixo em forma cúbica,
maximizando o aproveitamento do espaço nos
aterros; utilização de tecnologias de baixo cus-
to para aterros de pequeno porte para a
destinação ambientalmente correta de lodos
de sistema de tratamento de esgotos, de
água, de sistemas de fossa (tanque séptico) e
filtro anaeróbico.

354 – Incentivo a programa de reflorestamen-
to e recuperação de áreas degradadas utili-
zando biossólidos (lodos de estações de trata-
mento de esgotos e de sistemas fossa-físicos).

355 – Incentivo aos municípios ou consórcios
de municípios para que implantem mecanis-
mos de desenvolvimento limpo (aterros sani-
tários, biodigestores, reflorestamento, etc) no
formato adequado à negociação de créditos
de carbono regulamentados pelo Protocolo
de Kioto.

356 – Criação de mecanismos de informa-
ção para os municípios, de modo que esses
possam se utilizar de recursos oriundos de
renúncia fiscal para projetos ambientais, em
especial voltados para a área de resíduos só-
lidos: aquisição/renovação de frota,
gerenciamento, implantação e operação de
aterros sanitários, usinas de triagem e
compostagem, educação ambiental, etc. Es-
ses recursos podem ser captados através de
parcerias com universidades e centros de pes-
quisas por meio dos chamados fundos
setoriais. A elaboração da Lei Estadual de Po-
lítica de Resíduos Sólidos pode-se dar numa
perspectiva de revisão e consolidação de toda
a legislação ambiental do Estado, criando-se
então uma única e grande lei: o Código
Ambiental do Estado de Minas Gerais.

357 – Incentivo à pesquisa de novas
tecnologias, visando à substituição de panelas
de alumínio e de caixas d’água de fibrocimento.

358 – Obrigatoriedade de licenciamento tam-
bém para os incineradores com capacidade
inferior a cinco toneladas.
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359 – Solicitação, ao Ministério da Agricultu-
ra e ao governo, de maior apoio à fiscalização
do IMA, que tem dado ênfase à fiscalização de
agrotóxicos e à destinação correta para as
embalagens vazias de agrotóxicos.

360 – Orientação, nas escolas de ensino fun-
damental, sobre a importância do aproveita-
mento de resíduos alimentares na
compostagem para estabilização do solo de
jardins e hortas domésticas, visando à redu-
ção do resíduo.

361 – Utilização, pelos municípios, do sistema
de consórcios na implantação de áreas co-
muns regionais para a destinação final de re-
síduos sólidos.

362 – Estudo da viabilidade de alternativas téc-
nicas de engenharia para aterros sanitários
de pequeno porte, com métodos construti-
vos de baixo custo.

LEGISLAÇÃO, RECURSOS

FINANCEIROS E MECANISMOS DE

FINANCIAMENTO

363 –  Estruturação das políticas estadual e
municipais de resíduos sólidos, fundamenta-
das no projeto de lei federal.

364 –  Formalização, nas políticas estadual e
municipais de resíduos sólidos, das fontes de
recursos para assegurar sua implementação
e definição do responsável e da estrutura para
sua implementação, fiscalização e controle.

365 – Criação de deliberação normativa do
Copam sobre a disposição dos resíduos pro-
venientes de unidade de saúde, em conso-
nância com a RDC 306/04 (Anvisa) e R 358/
05 (Conama).

366 –  Criação, pelo Estado, de estrutura e
apoio financeiro para auxiliar os municípios na
elaboração de projetos na área ambiental e
para implantação e monitoramento.

367 –  Criação e manutenção de um serviço
de informação relativo ao mercado de materi-
ais recicláveis, acessível aos catadores e suas
entidades associativas.

368 –  Organização da comercialização de
materiais recicláveis.

369 –  Criação de mecanismos legais para
garantir aos catadores de materiais
recicláveis, organizados em associações e/
ou cooperativas, prioridade na coleta de ma-
teriais recicláveis.

370 –  Elaboração do Plano Estadual de Resí-
duos Sólidos e estabelecimento da Política Es-
tadual de Resíduos Sólidos, através de lei.

371 –  Inclusão, em lei estadual e municipal,
de dispositivo que promova compensação
pecuniária para entidades receptoras de ma-
teriais recicláveis de forma direta, desde que
tais entidades se tornem cadastráveis no mu-
nicípio, demonstrando capacidade para
destinação final.

372 –  Elaboração de normas que induzam
fabricantes a adequar as embalagens, redu-
zindo o desperdício, priorizando o produto e
incrementando a redução/reciclagem/
reutilização.

373 –  Publicação, pelo Estado, em site oficial,
do extrato do ICMS Ecológico de todos os mu-
nicípios.

374 –  Sensibilização, estímulo e cobrança dos
dirigentes municipais para priorizarem ações
direcionadas aos Sistemas de Resíduos Sólidos.

375 –  Desvinculação do contingenciamento
de endividamento para o setor público (Reso-
lução do Bacen nº 002827), para investimen-
tos em Sistemas de Resíduos Sólidos.

376 –  Ampliação, por parte dos bancos públi-
cos – notadamente o Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal, o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES) e
o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) –, da concessão de financiamentos
para os Sistemas de Resíduos Sólidos, fator
imprescindível para realização das metas de
universalização dos serviços.

377 –  Aquisição, por meio do Fundo Máquinas
para o Desenvolvimento, de máquinas/equipa-
mentos com maiores facilidades, em termos de
valores, taxas e forma de pagamento, a serem
utilizados nos Sistemas de Resíduos Sólidos.

378 –  Condicionamento, por meio de norma
legal, no âmbito do Estado, da transferência
de recursos à municipalidade, à cobrança de
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taxas de usuários e à obrigatoriedade de
reinvestimento no mesmo setor, mediante res-
pectiva prestação de contas nas esferas go-
vernamentais.

379 –  Alocação de recursos financeiros em
consórcios de Sistemas de Resíduos Sólidos
que tenham abrangência regional, objetivando
ganhos de escala, bem como ampliação dos
benefícios às populações e ao meio ambiente.

380 –  Alocação, para ações de Sistemas de
Resíduos Sólidos, de recursos do setor de saú-
de e educação que lhes são garantidos cons-
titucionalmente, tendo em vista seus reflexos
na melhoria das condições de vida e de saúde
da população, o que acarreta redução dos
gastos públicos.

381 –  Sistematização da alocação de recur-
sos orçamentários (a fundo perdido) para
viabilizar a implantação de Sistemas de Resí-
duos Sólidos, priorizando sua aplicação, funda-
mentada em alguns indicadores, tais como:
sociais (IDH e taxa de mortalidade infantil), eco-
nômicos (capacidade de endividamento) e
ambientais (índices sanitários e situação da bacia
hidrográfica), em consonância com a política
de resíduos sólidos do Estado de Minas Gerais.

382 –  Introdução, em legislação pertinente,
da redução do ICMS para as aquisições de equi-
pamentos/materiais e serviços direcionados
aos Sistemas de Resíduos Sólidos.

383 –  Redução do IPI para as aquisições de
equipamentos/materiais e serviços direcio-
nados aos Sistemas de Resíduos Sólidos.

384 –  Aumento do percentual de recursos do
ICMS Ecológico (subcritério saneamento) des-
tinados aos municípios, viabilizando mais inves-
timentos em Sistemas de Resíduos Sólidos.

385 –  Incremento, em caso de formação de
consórcio, do índice de repasse de recursos
de ICMS Ecológico (subcritério saneamento)
para os municípios que sediarem a área de
disposição final de resíduos sólidos, ouvidos os
municípios interessados.

386 –  Adoção de fator de qualidade para
aferição de operação dos empreendimentos
habilitados a receber a cota-parte do ICMS
Ecológico (subcritério saneamento).

387 –  Adoção de fator de redução para limi-

tar a um período de no máximo 14 anos o
recebimento da cota-parte do ICMS Ecológico
(subcritério saneamento).

388 –  Apoio às Associações Microrregionais
de Municípios para que prestem assistência
técnica aos municípios na busca de recursos
financeiros, obtendo ganhos de escala e re-
dução de custos.

389 –  Alocação de recursos financeiros para
convênios de cooperação técnica entre os
prestadores de serviço dos Sistemas de Resí-
duos Sólidos, visando à melhoria da qualidade
e eficiência dos serviços prestados.

390 –  Agilização e efetivação das parcerias pú-
blico-privadas na implantação e execução de ser-
viços dos Sistemas de Resíduos Sólidos, como
forma de carrear recursos privados para o se-
tor e acelerar a universalização dos serviços.

391 –  Busca, com o apoio das instituições
estaduais competentes, de recursos de orga-
nismos internacionais para serem aplicados
nos Sistemas de Resíduos Sólidos.

392 –  Estímulo à realização de parcerias en-
tre os municípios e entidades como ONGs, em-
presas do setor, sindicatos de classe e institui-
ções de ensino, de forma a possibilitar a ela-
boração de projetos e operação dos Sistemas
de Resíduos Sólidos municipais.

393 –  Priorização da transferência de recur-
sos, inclusive os advindos do ICMS Ecológico
(subcritério saneamento), aos agentes
prestadores de serviços dos Sistemas de Re-
síduos Sólidos e Educação Ambiental que pro-
movam coleta seletiva, redução dos resíduos
e reciclagem.

394 –  Inclusão, nas leis orçamentárias do
Estado e dos municípios (Plano Plurianual de
Ação Governamental, Plano Mineiro de Desen-
volvimento Integrado, Lei de Diretrizes Orça-
mentárias), de disposições e rubricas que ga-
rantam a perenidade de políticas de recursos
de infra-estrutura industrial e tecnológica para
implementação de projetos de saneamento
para todos os tipos de resíduos.

395 –  Apresentação de proposta de emen-
da à Constituição Federal estabelecendo um
percentual a ser garantido nos orçamentos
da União, dos Estados e dos municípios para
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viabilização, operacionalização, planejamento
e gerenciamento dos Sistemas de Resíduos
Sólidos urbano e rural.

396 –  Estruturação dos consórcios regionais
para viabilizar a venda de créditos de carbono
gerados pela área de resíduos sólidos dos
municípios consorciados.

397 –  Reversão de parte dos recursos pro-
venientes de multas ou infrações para o muni-
cípio onde tenha ocorrido o dano, indepen-
dentemente da obrigação de reparação des-
se dano.

398 –  Sistematização e simplificação das in-
formações sobre fontes de financiamento exis-
tentes para ações de saneamento, inclusive
para elaboração de projetos.

399 –  Utilização de recursos do Fhidro em
serviços de resíduos sólidos urbanos e rurais.

400 –  Alocação de recursos, por órgãos ofi-
ciais, preferencialmente a fundo perdido, para
as associações de catadores de materiais
recicláveis, a serem aplicados em suas ativi-
dades-fim.

401 –  Alocação de recursos a fundo perdido
para que os municípios implantem a coleta
seletiva.

402 –  Criação de mecanismos legais que
visem ao direcionamento de recursos da com-
pensação ambiental por danos ambientais de
empreendimentos privados instalados nos
municípios, priorizando o apoio à solução tam-
bém de questões referentes à gestão de resí-
duos sólidos do município.

403 –  Doação, como medida compensatória
dos licenciamentos ambientais de empreendi-
mentos privados, dos resíduos sólidos
recicláveis às instituições (associações/coope-
rativas) de catadores de materiais recicláveis.

404 –  Criação de incentivo, como os da Lei
do ICMS Ecológico, para os municípios que
aprovem leis de financiamento a associações
de catadores, para que estas organizem e
administrem suas atividades de coleta de re-
síduos recicláveis.

405 – Exigência, no licenciamento ambiental
das empresas instaladas nos municípios, da
implantação de medidas ambientais de acor-

do com o princípio dos três Rs (redução,
reutilização e reciclagem).

406 –  Alocação de recursos a fundo perdido
para aplicação em associações e entidades,
para a melhoria do trabalho e fins assistenciais,
e em equipamentos e infra-estrutura.

407 – Agilização nos empréstimos para a fi-
nalidade “Destino do Lixo”.

408 –  Maior disponibilização de recursos fe-
derais, minimizando o peso no orçamento mu-
nicipal.

409 – Inclusão, como critério para cálculo do
ICMS Ecológico, da implantação de coleta se-
letiva municipal e de galpões de triagem para
catadores organizados em associações/coo-
perativas licenciadas.

MOÇÕES

1 – Moção de apoio à realização do Fórum
Técnico de Educação Ambiental em 2006 e
ao Programa Juventude e Meio Ambiente,
que inclui os jovens em programas de educa-
ção ambiental, possibilitando uma governa-
bilidade socioambiental com a formação de
coletivos jovens.

2 – Moção de apoio ao encerramento das ati-
vidades do aterro sanitário da BR-040, em Belo
Horizonte, em 31 de dezembro de 2005, con-
forme decisão unânime da CIF-Copam de 20
de maio de 2005, tendo em vista os riscos exis-
tentes e o sofrimento da população vizinha.

3 – Moção de apoio e estímulo ao estabeleci-
mento de mecanismos, pelo Ministério de Mi-
nas e Energia, Aneel, Eletrobrás e Cemig, para
produção, comercialização, distribuição e utili-
zação de energia elétrica gerada a partir do
lixo e/ou efluentes líquidos, sólidos e gasosos
de origem urbana ou industrial que demons-
trem benefícios ambientais.

4 – Moção de apoio à adoção de medidas
para disposição adequada dos resíduos sóli-
dos e inclusão social dos catadores e à solici-
tação ao Ministério Público e à Feam para que
condicionem a prorrogação do prazo para
implantação de aterros sanitários ao cumpri-
mento integral das condicionantes, atestado
formalmente pelo Executivo, Legislativo e or-
ganizações da sociedade civil.


