
 

DECRETO EXECUTIVO Nº015/2020 

 

Regulamenta o PROGRAMA EU CUIDO COQUEIROS DO SUL e dá outras 
providências. 

 
 

VALOIR CHAPUIS, Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 

 

D E C R E T A: 

 

              Art. 1° - Regulamenta o PROGRAMA EU CUIDO COQUEIROS DO SUL, dentro do 

programa de Educação Fiscal, instituído pela lei Municipal nº 1.822/2013, com o tema 

“conscientização ambiental reduzindo custos municipais”, com a finalidade de estimular a 

consciência cidadã, o desenvolvimento de senso crítico e social no município de Coqueiros do 

Sul, RS. 

Parágrafo único - A Coordenação-Geral do Programa de que versa este Decreto será da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto e Lazer, de Coqueiros do Sul- RS. 

Art. 2° - Fica aprovado, nos termos do Anexo I deste Decreto, o Regulamento do 

PROGRAMA EU CUIDO COQUEIROS DO SUL que disciplina os procedimentos administrativos, 

a premiação e os demais critérios a serem observados para fins de sua execução. 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul - RS, em 10 de março de 2020. 

 

Valoir Chapuis 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e Publique-se 
 
 
Norton Eduardo Baum  
Sec. Mun. Adm. Plan. Ind. Com. e Habitação 
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PROJETO: EU CUIDO COQUEIROS DO SUL 
  
I –  OBJETIVO GERAL: 

I. Sensibilizar e conscientizar o educando e a comunidade local para a necessidade de 

pensarem nos problemas ambientais; 

II. Instrumentalizar os alunos na compreensão da realidade e na busca de soluções para 

questões sociais, possibilitando aos alunos oportunidades para que modifiquem atitudes e 

práticas pessoais, através da utilização do conhecimento sobre o meio ambiente, adotando 

posturas na escola, em casa e na sua comunidade; 

III. Estimular a prática da sustentabilidade e do reconhecimento do papel do cidadão no 

cuidado com o meio ambiente; 

IV. Incentivar a separação do lixo seco para reciclagem e estimular a utilização do lixo 

orgânico na sua propriedade para fins de adubo; 

V. Divulgar as atividades desenvolvidas no projeto, visando incentivar a participação dos 

estudantes e também da comunidade em todas as ações realizadas; 

VI. Dar conhecimento ao cidadão, sobre o custo que tem para a municipalidade o 

recolhimento e destinação do lixo, demonstrando que estes valores poderiam ser aplicados 

de maneira melhor em favor da comunidade. 

II – OBJETIVO ESPECÍFICO: 

I. Demonstrar para os alunos que na conscientização ambiental, podemos diminuir os custos 

municipais e ampliar o alcance das receitas em áreas mais necessárias, bem como 

transformar o que hoje é só despesa, em receita. 

 

III – REGULAMENTO DO PROJETO EU CUIDO COQUEIROS DO SUL 

Art. 1º Fica instituído o projeto, “EU CUIDO COQUEIROS DO SUL”, sob responsabilidade das 

Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Turismo, Desporto, Lazer e Assistência Social e 

Secretaria da Administração, Planejamento, Indústria, Comércio e Habitação. 

Art. 2º O PROJETO “EU CUIDO COQUEIROS DO SUL”, está dentro das ações do programa de 
Educação fiscal do município de Coqueiros do Sul e será implementado no ano de 2020. 
 
Art. 3º O desenvolvimento do programa será efetivado pelos alunos da Escola Municipal de 
Educação Infantil Pequeno Cidadão de Coqueiros do Sul, com a colaboração da comunidade e 
supervisão do GEFIM municipal. 
 
 5º Serão recolhidos os seguintes materiais: papéis, papelão, sacos plásticos, latas e pet. 



§ 1º - Somente devem ser separados materiais limpos e não tóxicos. 
§ 2º - Não será recolhido, vidros pela periculosidade de acidente e pneus pelo tamanho e peso. 
§ 3º - Os matérias constantes do § 2º, serão recolhidos pela municipalidade. 
§ 4º - O GEFIM, buscara uma empresa interessada na aquisição deste material,  
§ 5º - O GEFIM, receberá os valores referentes a venda deste material, e repassara os mesmos 
ao CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Cidadão. 
 
Art. 6º O Programa “Eu cuido Coqueiros do Sul” 2020 obedecerá ao seguinte cronograma: 
 
- Reunião com equipe diretiva da escola; 
- Lançamento do Projeto aos pais e alunos; 
- Entrega de folders divulgação na comunidade da área urbana; 
- Recolhimento do lixo e depósito em container.  
- Mensalmente, comercialização. 
- Destinação dos valores 
 
Art. 7º - As datas das coletas do lixo na escola, serão combinadas com a equipe diretiva e/ou 
responsável pelo projeto na escola; 
 
Art. 8º O valor total das vendas será destinado a Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno 
Cidadão. 
 
Art. 9º O material será depositado separadamente em containers que ficarão no pátio do Centro 
Administrativo Municipal. 
§ 1º - Os cidadãos que quiserem aderir a Campanha de separação de lixo poderão levar os 
recicláveis diretamente ao pátio do centro administrativo municipal. 
§ 2º - O município poderá instituir na lei da nota premiada, uma cautela por sacola de lixo 
reciclável entregue no ponto de coleta. 
§ 3º - O recebimento do lixo reciclável ficara sob responsabilidade da secretaria municipal de 
educação. 
 
 

 

Coqueiros do Sul, em 10 de março de 2020. 

 
 

VALOIR CHAPUIS 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 

  


