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Carta-Compromisso aos Candidato(a)s a Prefeito da Cidade de São Paulo Relativa à Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos 

Hoje, a cidade de São Paulo gera em torno de 17 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia. Sem a implantação do 

plano municipal de resíduos sólidos e de uma política de educação ambiental que incentive o consumo sustentável, não há 

possibilidade de manutenção equilibrada do meio ambiente. 

A forma de tratamento dada aos resíduos sólidos em São Paulo ainda não é sustentável e influi também na saúde e bem-estar 

de seus habitantes e na maneira como a cidade se relaciona com os recursos naturais. 

As exigências legais na área de resíduos sólidos criam um desafio tão grande quanto a oportunidade de elevar efetivamente o 

patamar de sustentabilidade da cidade por meio da promoção de novas atividades econômicas oriundas da reciclagem, as 

quais, por sua vez, orientam novos processos tecnológicos. 

Esse novo contexto permitirá à cidade valorizar seus recursos humanos e sociais , proporcionando aos catadores de material 

reciclável, por exemplo, a oportunidade de serem atores nos processos de coleta seletiva, reciclagem e logística reversa. 

Além disso, é fundamental a existência de objetivos e indicadores claros para o acompanhamento dessas políticas, que devem 

ser norteadas por princípios democráticos, participativos e com controle social. É necessário, portanto, o estabelecimento de 

metas específicas de curto e médio prazo, sobretudo para os próximos dez anos. 

Diante da relevância desse cenário para as políticas de sustentabilidade da cidade, entendemos que é imprescindível o 

engajamento dos candidatos à prefeitura de São Paulo nessas questões. 

Assim, os signatários deste documento vêm solicitar que o(a) Sr(a) ________________ manifeste sua adesão aos 

compromissos elaborados pelo Grupo de Trabalho de Resíduos Sólidos do Fórum Empresarial de Apoio à Cidade de São Paulo. 

Atenciosamente, 

 

Lista de empresas/organizações signatárias  

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 
Rede Nossa São Paulo 
C&A 
Suzano Papel e Celulose 
Fecomercio 
Abividro 
Cushman &Wakefield 
Instituto 5 Elementos 
YouGreen Cooperativa de Beneficiamento de Materiais Recicláveis 
Giral 
Instituto S.O.Sustentabilidade 
Morada do Sol 
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Eu,________________________________________________, candidato(a) pelo Partido 

_______________________________a Prefeito da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, assumo a 

responsabilidade, caso eleito, de atender os compromissos listados a seguir e a considerar as 

recomendações propostas durante a minha gestão. 

 

Compromissos 

1) Garantir a implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de forma 

participativa, com todos os setores da sociedade. 

2) Criar, na Secretaria de Serviços, o Comitê Municipal de Resíduos Sólidos, com a representação de 

diversas secretarias municipais e subprefeituras, bem como de organizações de catadores e outras 

organizações da sociedade civil relacionadas ao tema. O objetivo desse comitê será construir, 

definir e monitorar as políticas públicas de forma democrática, ética e transparente, tendo como 

alicerce a paridade entre o poder público e a sociedade civil. 

3) Elaborar indicadores detalhados e estruturados de resíduos sólidos que permitam um diagnóstico 

preciso da situação do município e o estabelecimento de metas de redução da geração de resíduos, 

de ampliação da reciclagem pós-consumo e de universalização da coleta seletiva, com inserção 

social, as quais devem ser atingidas durante a gestão municipal.  

4) Elaborar a Política Municipal de Educação Ambiental e implantar ações e campanhas permanentes 

para a sociedade e para as redes de ensino sobre consumo sustentável e  não geração, redução, 

reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos. 

 

 

São Paulo, 28 de agosto de 2012.  

 

Assinatura: ________________________________________________________ 

 

   

 

 

   


