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Autora: Vereadora Maria Helena Gonçalves. 
 
 

Cria o Programa de Coleta Seletiva de Lixo na rede municipal 
de ensino de Guarulhos. 

 
 

A Câmara Municipal de Guarulhos aprova e eu promulgo a presente Lei: 
 
 

Art. 1º Fica criado nas escolas da rede municipal de ensino de Guarulhos o Programa de 
Coleta Seletiva de Lixo. 

Art. 2º A Secretaria Municipal de Educação oferecerá as diretrizes pedagógicas para que as 
Unidades Escolares desenvolvam programas educativos para os alunos, com o objetivo de criar hábitos 
e atitudes socialmente responsáveis em relação ao destino do lixo produzido. 

Parágrafo único. Entende-se por hábitos e atitudes socialmente responsáveis aqueles que 
contribuem para: 

I - a preservação do meio ambiente; 

II - a economia nos custos dos serviços de coleta; 

III - a geração de renda para profissionais autônomos que prestam serviço público 
recolhendo o lixo reaproveitável; 

IV - a racionalização do consumo de energia nos processos industriais; 

V - a melhoria da qualidade de vida. 

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação ficará responsável pela instalação dos 
equipamentos necessários à execução do projeto. 

Art. 4º As direções das Unidades Escolares divulgarão os dias da semana e horários em que o 
lixo recolhido possa estar disponível para recolhimento pelos catadores cadastrados naquela unidade. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 6º Os recursos financeiros necessários à execução deste projeto advirão de verbas 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, 7 de janeiro de 2004. 
 
 
 

ENEIDE MARIA MOREIRA DE LIMA 
Prefeita Municipal em Exercício 
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Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixada 
no lugar público de costume aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatro. 

 

JOSÉ JOÃO BEZERRA BICUDO 
Diretor 
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