PROJETO DE LEI
Implementa o Programa “Moeda
Verde” no Município de Taubaté e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATE:
FAZ SABER que a Câmara aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1° - Fica instituído o Programa “Moeda Verde” visando a educação ambiental e a
formação de cidadãos engajados na transformação das relações da sociedade com o meio
ambiente no Município de Taubaté.

Art. 2º - O Programa “Moeda Verde” terá o objetivo de promover a troca material
reciclável por alimento do tipo hortifruti.

Art. 3º - O Programa Moeda Verde tem como diretrizes:
I – Preservação do Meio Ambiente;
II – Redução da poluição;
III – Combate à fome e à miséria;
IV – Conscientização do cidadão a respeito da importância da reciclagem de
materiais;
V – Incentivo à coleta seletiva de materiais;

Art.4° - O Município de Taubaté, por meio de seus órgãos competentes, estabelecerá
parcerias com iniciativa privada, cooperativas e associações para execução do Programa
“Moeda Verde”.

Parágrafo único: As parcerias que trata este artigo deverão obedecer à viabilidade de
aquisição por parte do município, de hortifrúti dos produtores que desenvolvem a agricultura
familiar no município de Taubaté.
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VI – Redução do volume de resíduos a ser encaminhado ao aterro sanitário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Jaurés Guisard, 30 de junho de 2020.

Vereador(a)MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA – PSD
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JUSTIFICATIVA
Além de gerar renda para inúmeras pessoas e economia para as empresas, a coleta
seletiva também significa uma grande vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a
poluição dos solos e rios. A correta destinação dos resíduos é de extrema importância para o
desenvolvimento sustentável do planeta e quanto mais ações efetivas, melhor para toda a
sociedade.
O programa “Moeda Verde” tem o objetivo de estimular os moradores do município a
realizar a troca de lixo reciclável por “moedas verdes”, que garantem o direito à troca de
alimentos frescos, vindos direto do campo. O programa tem sido um grande sucesso no
Município de Santo André e vem se expandindo por várias cidades.
Se considerarmos a grande quantidade de produtores que temos em nosso município e
que, além de ajudar a melhorar a alimentação de muitas famílias, ainda podemos contribuir
para a diminuição dos pontos viciados de descarte irregulares de lixo, o presente projeto tem
tudo para, assim como em Santo André, ser um grande sucesso e referência para as demais
cidades.
Assim, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de
lei.

Plenário Jaurés Guisard, 30 de junho de 2020.

Vereador(a) MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA – PSD
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PROGRAMA INCENTIVA TROCA DE RECICLÁVEIS
POR COMIDA EM SANTO ANDRÉ

Em 2018, a ação superou a marca de 50 toneladas de resíduos coletados na região. Foto: Moeda Verde

Em Santo André, município da Grande São Paulo, a Prefeitura criou o projeto Moeda Verde,
que consiste na troca de lixos recicláveis por alimentos hortifrúti. A ação tem como objetivo
conscientizar os moradores da região sobre a separação e descarte correto dos resíduos
secos e o consumo consciente.
A cada 5 quilos de material reciclável entregue nos pontos móveis de coleta do projeto, o
cidadão recebe 1 quilo de alimento hortifrúti. Os alimentos entregues são adquiridos no
Banco de Alimentos e na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de
Santo André).
As trocas acontecem a cada 15 dias, das 14h às 16h em sete pontos diferentes: Núcleo dos
Ciganos/Vila Metalúrgica (Utinga), Núcleo Capuava, Núcleo Jd. Cipreste (Jardim Irene),
Núcleo dos Eucaliptos (Cata Preta), Núcleo Morro Vista Alegre – Kibon (Cassaquera),
Núcleo Jardim Santa Cristina e Núcleo Jd. Cristiane & Gaturama (Jardim Cristiane). A
operação beneficia cerca de 14 mil moradores.
Todo material entregue é enviado às cooperativas de reciclagem parceiras da autarquia. Em
2018, a atividade superou a marca de 50 toneladas de resíduos coletados na região.
Recentemente, o programa o ganhou um hotsite com todas as informações sobre o projeto.
Fontes: Metro Jornal, Prefeitura de Santo André, Moeda Verde
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Trocar lixo por comida. A moeda verde que funciona em Santo André,
SP

Um programa de ação sustentável que está fazendo sucesso em Santo André, SP, e
que cada vez mais vem crescendo e dando bons resultados!
Esse programa instituído pela prefeitura de Santo André através do Serviço
Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André – SEMASA, é denominado
Moeda Verde e se baseia na troca de recicláveis por alimentos hortifruti.
O programa Moeda Verde já beneficiou mais de 40 mil moradores de Santo
André e, no ano de 2018 coletou 50 toneladas de materiais recicláveis.
Com isso, essa ação vem conscientizando os moradores da região sobre o descarte
correto dos resíduos secos e o combate ao desperdício e à poluição ambiental.
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