
ID PROPOSIÇÃO
1 Estimular a instalação de Pontos de Entrega Voluntária e de Compostagem de Resíduos Orgânicos PARTICULARES por agricultores urbanos devidamente 

reconhecidos como tal.

2 Obrigar o uso de uma cota mínima (a ser estipulada mediante estudos) de produtos provenientes da reciclagem de plástico na construção civil (particular e institucional) 
dentro do município de Florianópolis.

4 Adotar a meta e instituir um programa Lixo Zero no município de Florianópolis, utilizando dos principios e objetivos da PNRS, suas ferramentas e instrumentos em âmbito 
municipal para efetivar a política em território municipal. Tanto as metas como a visão do PMIGRS apontam para este modelo. 

7 Estimular o uso de sacolas retornáveis para compras, proibindo o fornecimento nos Supermercados de sacolas descartáveis ou que sejam obrigados a cobrar pelas 
mesmas.

8 Incluir o estímulo à venda de produtos a granel a fim de diminuir o uso de embalagens em geral.

14  Destinar os resíduos recicláveis secos oriundos da coleta seletiva municipal  preferencialmente às cooperativas e associações de catadores de Florianópolis, mediante
permissão outorgada pela Prefeitura Municipal, sendo vedada sua disposição em aterros
sanitários ou a incineração.

15 Garantir a sustentabilidade econômica e financeira dos serviços de manejo de resídios sólidos.

16 Estipular um desconto na taxa de manejo de resíduos sólidos para aqueles que realizarem a compostagem domiciliar e para aqueles que transportarem seus próprios 
resíduos orgânicos para algum pátio de compostagem do município.

24 Resgatar a lei referente a sacolas plásticas nos supermercados e mercados a partir de 2019.

27 Profissionalizar a ocupação  de funções gratificadas  da COMCAP  entre seus concursados, mediante critérios de competência, avaliação de desempenho, com base em 
seu planejamento estratégico, sendo o seu presidente escolhido entre seus Diretores, a partir da próxima gestão municipal.

32 Realizar dias de mutirão para a limpeza completa da cidade, quantos dias forem necessários. Podendo utilizar de mão de obra parcialmente voluntária, e maquinários e 
veículos da Comcap e Prefeitura. Pode-se pensar em fornecer uma diária para os voluntários. Fazer setorização.

33 Realizar a limpeza das lixeiras instaladas na cidade. As lixeiras da cidade encontram-se em estado lastimável de limpeza. Tal fato gera até um asco a se aproximar e/ou 
olhas para elas.



34 Vender os resíduos  provenientes da coleta seletiva  à empresas de reciclagem e que o dinheiro arrecadado, ou parte deste, seja utilizado em prol das ruas, do bairro 
e/ou região onde foi coletado. Podem ser feita melhorias no região, como novas lixeiras/contêineres, plantio de árvores, melhoras no pavimento da rua e/ou calçadas, 
pode-se fazer uma festa, pode-se comprar alimentos ou produtos de limpeza e distribuir em todas as casas.

38 Obrigar as Empresas de Limpeza, Vigilância e Conservação  contratados pelo setor público e privado no município, a capacitar seus funcionários em Educação Ambiental, com ênfase na separação dos resíduos sólidos em 3 frações, conforme o PMGIRS.
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