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O lixo gerado nas grandes cidades é um dos grandes problemas enfrentados pelo Poder 
Público. Em São Paulo, a situação de destinação final dos resíduos sólidos agravou-se nos 
últimos anos em decorrência da total ausência de políticas públicas para esta área. 
 
A Prefeitura de São Paulo deposita cerca de 93% (noventa e três por cento) do lixo coletado 
na Cidade nos aterros de Bandeirantes e São João, únicos em operação. Há outros aterros 
desativados e em fase de estabilização. São eles: Vila Albertina, Santo Amaro, Sapopemba e 
São Matheus. 
 
O aterro Sanitário Bandeirantes está localizado no bairro de Perus, na Rodovia dos 
Bandeirantes. Está em operação desde 1979. Apresenta área total de 210.000 t/mês de 
resíduos sólidos. Dados da Municipalidade indicam que se a utilização deste aterro continuar 
na mesma proporção, sua vida útil irá encerrar-se em 2006. O bairro de Perus sofreu 
sistemática deterioração em face da existência do aterro. Após o encerramento das atividades 
deste aterro, serão realizadas obras de manutenção relativas à gestão dos chorumes e do 
biogás, durante os próximos vinte anos. 
 
O aterro Sanitário São João está localizado na Estrada Sapopemba e encontra-se em 
operação desde 1992. Possui área total de 83 hectares e recebe cerca de 200.000 t/mês de 
resíduos. Diante do ritmo de utilização deste aterro, sua vida útil irá estender-se até 2006. A 
população residente no seu entorno sofre com os danos à saúde. 
 
A Lei 13.478 de 30 de dezembro de 2002, disciplinou a organização do Sistema de Limpeza 
Urbana do Município de São Paulo. Referido diploma legal elencou os princípios 
fundamentais do Sistema, criou um órgão regulador dos serviços de limpeza, os regimes de 
prestação dos serviços e um Fundo Municipal de Limpeza Urbana. Este Fundo receberá 
aportes orçamentários e o produto de arrecadação da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares, 
da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, e Taxa de Fiscalização dos Serviços de 
Limpeza Urbana. 
 
O Fundo Municipal de Limpeza Urbana terá a função de custear os serviços de limpeza 
urbana de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, 
de resíduos sólidos dos serviços de saúde e custeio das atividades da Autoridade Municipal 
de Limpeza Urbana - AMLURB. 
 
O presente projeto de lei objetiva estabelecer mais uma destinação. Proponho que este fundo 
passe a custear medidas de redução do impacto ambiental decorrentes da instalação e 
manutenção dos aterros sanitários. Os bairros que abrigam estes aterros sofreram nos últimos 
anos os danos provenientes do recebimento do lixo da cidade. Por consequência, estes 
bairros receberam sistemática desvalorização do ponto de vista urbanístico, mas, sobretudo 
as populações residentes no entorno dos aterros suportaram e suportam danos à saúde. Os 
aterros Bandeirantes e São João apresentam deficiência no tratamento do biogás gerado, 
agravando, localmente a crítica situação da qualidade do ar. A recepção nos aterros de  



elevada porcentagem de resíduo sólido não tratado, contribui para o agravamento dos 
impactos ambientais já negativos. 
 
A organização do sistema de Limpeza Urbana é providencial e urgente. Medidas de 
compensação nas áreas da Cidade onde estão instalados os aterros são necessárias e justas. É 
indubitável a necessidade de maiores investimentos nestas regiões tão penalizadas. Para isto, 
os recursos do Fundo Municipal de Limpeza Urbana também poderão custear medidas de 
redução de impacto ambiental causado pela operacionalização dos aterros. 
 
A propositura encontra amparo no artigo 13, inciso I da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. 
 
Em face do exposto, solicito a colaboração desta edilidade para que o presente projeto de lei 
seja aprovado, uma vez que encontra-se revestido de relevante interesse público e em muito 
beneficiará os paulistanos moradores nos bairros que abrigam os aterros sanitários da nossa 
Cidade. 


