Com o objetivo de disseminar iniciativas inovadoras aos Municípios brasileiros, a
CNM convida os gestores municipais a cadastrarem suas ações a fim de participar
do Prêmio MuniCiência. A ideia é identificar práticas inovadoras que impactem
positivamente a gestão municipal, selecioná-las e reconhecê-las.
O Município ou consórcio intermunicipal poderá participar do MuniCiência por meio
do compartilhamento das experiências inovadoras implementadas na gestão. Para
isso, será preciso preencher o formulário abaixo e enviá-lo para o e-mail
municiencia@cnm.org.br até o dia 10 de novembro de 2017.
Mais informações disponíveis no site www.municiencia.org.br ou pelo telefone (61)
2101-6605.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO / CONSÓRCIO
NOME:
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
UF:
SP
SITE OFICIAL:
www.santacruzdaesperanca.sp.gov.br
INICIATIVA
TÍTULO:

PROJETO MOEDA VERDE-CIDADE LIMPA

OBJETIVO: (máximo: 1.000 caracteres)
O projeto visa incentivar e motivar a população para as ações de coleta seletiva,
reduzindo a quantidade de residuos encaminhados para o Aterro sanitario, e
diminuindo os possiveis criadouros de Aedes Aegypti em domicilios e terrenos
baldios, desenvolvendo ações de impacto ambiental. Além desse aspecto social, o
projeto visa também fortalecer a economia local.
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:

INÍCIO:

O projeto iniciou com a criação da Lei 434 de 20 de abril de 2017

CONCLUSÃO:

Prazo indeterminado

SITUAÇÃO: ☐ Fase de planejamento
☒ Em andamento
☐ Finalizado
ATIVIDADES: (máximo: 1.000 caracteres)
Reuniões nas escolas (Tema Educação ambiental) 6 mese
Processo de conscientização da população para ações de coletas seletivas e
impacto ambiental - Prazo 12 meses
Cocepção do Projeto- 4 meses
Implantação do Projeto -Lei especifica 434 abril de 2017
Regulamentação da Lei - Decreto nº1713/2017 - 1 mês
Articulação com recicladoras da região para venda dos residuos Prazo 1 mês
Divulgação na midia Prazo - 06 meses
Desenvolvimento do Projeto - 7 meses
Compra de residuos reciclaveis através da moeda verde que pode ser utilizada em
todos os comercios do municipio Prazo - 03 meses

RESULTADOS
SITUAÇÃO ANTERIOR: (máximo: 1.000 caracteres)
Inexistencia de ações de impacto ambiental;
Faltava conscientização dos municipes ;
Rotineiramente nos mutiroes semestrais de dengue, era comum a retirada de grande
quantidade de entulhos e residuos acumulados nas residencias e terrenos baldios o
que gerou a motivação para implantação do projeto.
Cidade estava bem desorganizada na reciclagem.

SITUAÇÃO ATUAL: (máximo: 1.000 caracteres)

População consciente para ações de coleta seletiva e impacto ambiental ;
Coleta de aproximadamente de 2 toneladas de residuos que iriam para o aterro
sanitario do municipio;
Redução de possiveis criadouros de aedes aegypti em terrenos e quintais;
Fortalecimento da economia local ;
Impacto economico no comercio local;

Celebração de parcerias com entidades do terceiro setor(ACARESP-Associação
Catadores e Recicladores Esperança);APROSA-Associação dos Produtores Rurais
etc.
Cidade mais limpa;
Melhoria da autoestima dos cidadãos santacruzenses;
Proporciona uma renda extra para aquisição de uma cesta basica;
Motivação da comunidade para ações do projeto.
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? (máximo: 1.000 caracteres)
Porque ela associa ações de impacto ambiental com redução de possiveis
criadouros de aedes aegypti , interligados diretamente com a conscientização e a
motivação da comunidade.

POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? (máximo: 1.000 caracteres)
Por ser uma ação de cunho social e sobretudo ambiental , na medida em que a
multiplicação/reaplicabilidade de tal iniciativa impacta diretamente na longevidade
dos aterros sanitarios.

COMO VOCÊ FICOU SABENDO DO PRÊMIO MUNICIÊNCIA?
Através de email, e site do CNM.
CONTATO PREFEITO(A) ou RESPONSÁVEL LEGAL PELO CONSÓRCIO
NOME:
E-MAIL:

DIMAR DE BRITO
dimardebrito@bol.com.br

CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME:
E-MAIL:

GEOVANA VOLTOLINI BIAGGI MORAES
sms.stacruzdaesperanca@gmail.com

