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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Este Vereador requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento do art. 96 do
regimento Interno deste Legislativo e no parágrafo único do art. 55 da Leio Orgânica do Município de Porto
Alegre, seja encaminhada a seguinte

 

INDICAÇÃO

Ao Senhor Prefeito Municipal, conforme segue:

Que o Poder Executivo suspenda a exigência de pagamentos de multas administrativas que tenham por
fundamento o § 2º do art. 15 da Lei Complementar Municipal nº 728/2014, que sejam autuadas em face de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, que sejam pessoas físicas de baixa renda.

JUSTIFICATIVA

O Código Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre determina, através do seu art. 15, a coleta regular,
o transporte e a destinação do resíduo sólido reciclável são de exclusiva competência do DMLU. A Lei
Complementar Municipal nº 728/2014 também identifica a multa, em caso de inobservância da exclusividade
do DMLU, no valor de 1.440 (um mil, quatrocentas e quarenta) UFMs.

Entretanto, nos últimos meses, vemos uma série de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis em
situação de vulnerabilidade social sendo abusivamente constrangidos na em seu trabalho, tendo veículos
apreendidos, materiais recolhidos e recebendo multas abusivas, conforme pode ser comprovado através das
matérias colecionadas abaixo:

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/colunas/pensar_a_cidade/2021/04/788434-catadores-
questionam-multas-em-porto-alegre.html

https://revistanews.com.br/2021/04/27/descarte-inadequado-abre-debate-sobre-o-valor-do-plastico-no-pos-
consumo/

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2021/04/catadores-autonomos-reclamam-de-multas-
aplicadas-pelo-dmlu-em-porto-alegre-cknyzu9jh000201981bp7nr6v.html

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/colunas/pensar_a_cidade/2021/04/789329-catadores-
autonomos-vao-apresentar-dados-para-a-prefeitura.html

Tenho certeza absoluta que não é interesse do Poder Público, em meio a uma Pandemia Mundial de Covid-
19, que gerou a calamidade pública que a cidade se encontra, de impedir pessoas em vulnerabilidade social
de obter o seu sustento e o de suas famílias de forma digna e honesta. Tenho certeza que não há interesse em
impedir as pessoas de obter renda, criminalizando um trabalho honesto através de multas abusivas e
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desproporcionais. Inclusive, as pessoas em vulnerabilidade social, de baixa renda, sequer terão condições
econômicas de arcar com seu pagamento.

Além disso, os Catadores de Material reciclável, muitas vezes, são pessoas excluídas do convívio social por
conta de suas condições. É no lixo produzido pela sociedade que eles encontram o seu sustento. Esta
categoria social, composta por homens, mulheres e crianças, que em sua maioria apresentam baixa
escolaridade e baixo poder aquisitivo. É a essa classe, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem
prezado por sua inclusão social e ao seu desenvolvimento econômico.

Indico, ainda, que em reportagem do Jornal do Comércio de 24 de abril de 2021, destacamos a fala do
Secretário Cassio Trogildo sobre o tema “a determinação do prefeito é que busquemos alternativas a fim de
trazê-los para a formalidade". Já apresentamos projeto de lei complementa nº 016/21, onde buscamos retirar
a exigência de multas de pessoas com vulnerabilidade social que tenham como fonte única de sustento a
atividade de recolher, transportar e reciclar descartes de resíduos.

Ainda aponto que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, introduzida na realidade brasileira através da Lei
Federal nº 12.305/2010, é um importante instrumento legal para a múltipla visão de gestão pública que
considera um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados ao
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

A referida política nacional observa uma nova perspectiva para a gestão e o gerenciamento dos resíduos
sólidos no Brasil. A referida lei, traz em sua concepção a importância da relação entre Catadores e a política
Nacional de Resíduos Sólidos. Isso é o que evidencia a essência do desenvolvimento econômico sustentável
através da inclusão social e da preservação ambiental.

Importante lembrar que essa temática não é um problema atual na cidade. Porto Alegre já enfrenta
dificuldades de regularização da coleta e reciclagem de lixo. Em 2008 Porto Alegre aprovou uma lei que
proibia a utilização de carroças por tração animal. Tal ato desorganizou a atividade informal de muitos
recicladores, e o Poder Público iniciou um processo de adaptação aos trabalhadores do lixo, para fins de sua
regularização ou oportunizando a qualificação dos mesmos para outras atividades econômicas. Entretanto,
percebe-se que o Poder Público falhou nessas iniciativas e permanecemos com o mesmo impasse que
marginaliza a atividade de catadores e recicladores em Porto Alegre, e ao que estamos acompanhando, agora
os mesmos ainda se encontram em regime de criminalização.

Neste sentido, seja pela aplicabilidade da Lei Federal nº 12.305/2010, bem como considerando que a
suspensão de exigibilidade não indicaria ilegalidade, bem como garantiria dignidade às pessoas com
vulnerabilidade social em meio a pandemia somente poderia gerar dignidade das pessoas, garantindo-lhes o
direito ao trabalho e descriminalizando a atividade de recicladores, como também, em virtude de
impossibilidade de pagamento das multas por essas pessoas.

 

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em
19/05/2021, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0235644 e o código CRC D17A24B2.
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