
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLOMBO 

GABINETE DA PREFEITA 
LEI Nº 1366/2015 

 

“Institui o Programa Coleta Verde, e dá outras providências.” 

  

A Câmara Municipal de Colombo aprovou e eu IZABETE CRISTINA PAVIN, Prefeita 
Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º Fica instituído o Programa Coleta Verde no município de Colombo, destinado a 
promover a troca de materiais recicláveis por produtos hortifruti de época ou outros 
produtos relacionados com o meio agrícola, produzidos ou fabricados de forma 
artesanal ou semi-industrial, preferencialmente, por pequenos produtores rurais da 
região de Colombo. 

  

Art. 2º O Programa Coleta Verde será gerenciado pela Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, tendo como objetivo secundário, o fomento à produção, 
comercialização e distribuição de produtos hortifruti ou gêneros alimentícios oriundos 
da agricultura familiar e/ou produzidos artesanalmente no Município, com vistas a 
reforçar a alimentação de parcela da população menos favorecida economicamente. 

§ 1º. Os recursos para a aquisição dos produtos hortifrúti ou gêneros alimentícios serão 
suportados pelo orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 

§ 2º. A aquisição e distribuição de produtos de industrialização caseira somente será 
permitida se obedecida a legislação sanitária em vigor. 

§ 3º. Os materiais recicláveis coletados serão repassados, em caráter de subsídio social, 
às Associações de Catadores de Materiais de Recicláveis do Município de Colombo, 
com vistas ao incremento financeiro e inclusão social dos associados. 

  

Art. 3º. O Programa Coleta Verde contemplará diversas ações, destinando-se, também, 
à promoção de uma educação ambiental além de promover a conscientização e 
incentivo ao uso diário de uma alimentação saudável, além das seguintes diretrizes: 



  

I – preservação do meio ambiente; 

II – redução da poluição; 

III – combate à fome e à miséria; 

IV – promoção da economia de matérias-primas e energia; 

V – conscientização do cidadão a respeito da importância da reciclagem de materiais; 

VI – incentivo à coleta seletiva de resíduos; 

VII – redução do volume de resíduos a ser encaminhado a aterro sanitário; 

VIII – incentivo à produção e promoção do escoamento da safra de pequenos 
produtores do Município; 

IX – promoção do cooperativismo e fomento econômico das Associações de Catadores 
de Materiais Recicláveis credenciadas junto ao Município de Colombo. 

  

Art. 4º. Para se beneficiar do Programa Coleta Verde, o cidadão levará ao posto de 
troca, materiais recicláveis (papel, papelão, vidro, sucata ferrosa e não ferrosa, dentre 
outros) recebendo em troca uma quantidade de produtos hortifruti consoante ao 
calendário e critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. 

  

Art. 5º. Integram o sistema operacional e funcional do Programa Coleta verde do 
Município de Colombo: 

I - o Poder Público Municipal; 

II - os usuários do Programa, composto pelos moradores do Município; 

III - pequenos e médios produtores rurais credenciados; 

IV - Associações de Catadores de Materiais Recicláveis credenciadas junto a Prefeitura 
do Município; 

V - escolas e entidades assistenciais do Município quando do desenvolvimento de ações 
em parceria com outras Secretarias Municipais. 

Parágrafo único. As atividades vinculadas ao Programa Coleta Verde obedecerão 
Regulamentação própria e demais normas a serem expedidas pela Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, as quais, definirão as atribuições específicas para cada 



integrante do sistema, bem como, as relações de subordinação, coordenação e controle 
necessários ao respectivo funcionamento. 

  

Art. 6º. Para a consecução da finalidade do Programa Coleta Verde caberá a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento: 

  

I - responder pela gestão administrativo-financeira do Programa Coleta Verde, seus 
acordos, convênios e parcerias e o custeio das despesas de manutenção, inclusive 
disponibilizando pessoal necessário para a consecução desta Lei e Regulamento; 

II - supervisionar a celebração de convênios, contratos e ajustes com Associações Civis 
e instituições públicas privadas; 

III - promover, em igualdade de condições, a distribuição gratuita dos materiais 
recicláveis coletados através do Programa Coleta Verde, às Associações de Catadores 
credenciadas. 

  

Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias. 

  

Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Paço Municipal de Colombo,Em 02 de Abril de 2015. 

  

IZABETE CRISTINA PAVIN 

Prefeita Municipal 
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Programa Coleta Verde entrega mais de 
duas mil sacolas de hortaliças em maio 
Durante o mês de maio foram recolhidos mais de 20 mil quilos de 

materiais recicláveis – cerca de 19 bairros participam da ação 

 

Foram trocados 20.133 quilos de material reciclável por 2.237 kits de hortaliças, 
totalizando um investimento de R$ 22.034,45 comprados em produtos agrícolas de 
agricultores familiares do município. 

Por meio da reciclagem e da troca dos materiais recolhidos por alimentos, o Programa 
Coleta Verde – que possui calendário até julho – atende 19 bairros de Colombo e visa 
dar uma finalidade sustentável para os materiais arrecadados durante as coletas, investir 
na economia rural do município e proporcionar uma alimentação saudável para os 
moradores. 



De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento em 
parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, entre os dias 02 a 25 de maio foram 
trocados 20.133 quilos de material reciclável por 2.237 kits de hortaliças, totalizando 
um investimento de R$ 22.034,45 comprados em produtos agrícolas de agricultores 
familiares do município por meio da Cooperativa Agrícola Familiar de Colombo. 

“Destacamos que o material reciclável coletado foi distribuído de forma igualitária, 
conforme o cronograma programado para acontecer conforme a demanda e necessidade 
de cada região”, explica o Secretário de Agricultura e Abastecimento Marcio Toniolo. 

Entre as Associações de catadores de material reciclável cadastradas na Secretaria de 
Meio Ambiente estão: 3R’s, localizada na Vila Zumbi; Amigas da Terra, localizada no 
Guaraituba; Céu Azul, localizada no Palmital; Limoeiro, localizada no Poço Negro; 
Nossa Senhora Aparecida, localizada no Atuba; RESOL, localizada no São Dimas; 
Ribeira, localizada no Capivari; Santa Tereza, localizada no Arruda; Vitória, localizada 
na Vila Zumbi. 

O Programa 

No Programa Coleta Verde, a cada dez quilos de material reciclável, o munícipe tem 
direito a um vale sacola, sendo permitidos dois vales por mês. Cada sacola possui cinco 
alimentos, sendo eles hortaliças, legumes e frutas. No programa, são aceitos materiais 
recicláveis como latas, plástico, papel, vidro e pneus para a realização da troca. 

Confira abaixo o calendário do programa: 

http://portal.colombo.pr.gov.br/downloads/Calendario-Coleta-Verde-2018-marco-
julho2.pdf 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA INFORMA: CONFIRA 
O CALENDÁRIO DO PROGRAMA 
COLETA VERDE PARA O MÊS DE 
FEVEREIRO  

 

Os bairros Santa Fé, Moinho Velho, Rio Verde, Osasco, Guarani, Campo Alto, 
Eucalipto e Guaraituba receberão neste mês de fevereiro o Programa Coleta 
Verde desenvolvido pela Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento e com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente. 

A ação terá início nesta terça-feira, 20, nos bairros Santa Fé, às 14h e no Moinho Velho 
às 15, – com a Coleta do Material Reciclável e entrega do Vale Sacola. Na quarta-feira, 
21, será o momento dos moradores dos bairros Rio Verde e Osasco participarem. 



Já os bairros Guarani e Campo Alto receberão o Programa no dia 27 de fevereiro. E, 
para finalizar o mês, no dia 28, a Coleta do Material Reciclável e entrega do Vale 
Sacola acontecerá nos bairros Eucalipto e Guaraituba. 

Sacola Nutritiva 

Em março, começará a entrega da Sacola Nutritiva. O objetivo da ação é conscientizar a 
população sobre a necessidade de conservação dos recursos naturais “Além do benefício 
ambiental, o programa também visa promover a circulação dos produtos agrícolas do 
município por meio da troca de hortaliças, legumes e frutas, produzidas pelos 
agricultores, pelo material reciclável”, explica o secretário da Agricultura e 
Abastecimento, Marcio Toniolo. 

Sobre o Vale Sacola 

O Vale Sacola somente poderá ser utilizado no dia estabelecido para a entrega dos 
produtos. Serão trocados dez quilos de material reciclável por um vale sacola, 
lembrando que cada um terá direito, de no máximo, dois vales sacola por mês. 

A sacola será composta por cinco alimentos: hortaliças, legumes e frutas. Os materiais 
recicláveis aceitos na troca são: lata, plástico, metal, papel, vidro e pneus. A ação é 
realizada uma vez por mês no município, seguindo o calendário organizado pelo 
Departamento de Abastecimento. 

Serviço 

Dia: 20 de fevereiro 

Horário: 14h 

Local: Santa Fé – Rua Francisco Sgoda – esquina com a Rua Sofia Socher Jardeveski. 

Horário: 15h 

Local: Moinho Velho – Rua Felipe Soppa – ao lado da cancha de areia. 

Dia: 21 de fevereiro 

Horário: 14h 

Local: Rio Verde – Rua Gustavo Kabitschke – esquina com a Rua Pascoal Lazarotto 
Toniolo. 

Horário: 15h 

Local: Osasco – Rua Zacarias Machado de Meira – esquina com a Rua Albino Wanke. 

Dia: 27 de fevereiro 

Horário: 14h 



Local: Guarani – Rua José Maria da Silva Paranhos – em frente a Unidade de Saúde 
Quitandinha. 

Horário: 15h 

Local: Campo Alto – Rua Lodovico Klindinger – em frente a Unidade de Saúde Atuba. 

Dia: 28 de fevereiro 

Horário: 14h 

Local: Rua Luís Sebastião Baldo – em frente ao Colégio Heráclito Fontoura Sobral 
Pinto. 

Horário: 15h 

Local: Rua Campo do Tenente – esquina com a Rua Astorga. 

Mais informações sobre o trabalho da prefeitura em: 
FACEBOOK: facebook.com/pmdecolombo 

Foto: Marcio Fausto/ PMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coleta Verde entrega 40 mil sacolas de 
hortaliças e recolhe 400 toneladas de 
materiais recicláveis em 2017 

 



Entre os meses de março a novembro mais de 184 toneladas de 

hortaliças foram distribuídas as famílias que aderiram ao programa 

 

Foram distribuídas 40.933 mil sacolas com cinco tipos de hortaliças, cerca de 184 
toneladas de hortaliças foram distribuídas em forma de sacolas. 

 

Cerca de 400 toneladas de lixo reciclável foram recolhidos e doados às cooperativas de 
catadores do município. 

Conscientizar a população sobre a necessidade de conservação dos recursos 
naturais, mobilizando para a separação de materiais recicláveis e auxiliando a quem 
necessita com alimentos de qualidade – esse é o objetivo doPrograma Coleta Verde – 
desenvolvido pela Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente. 

Realizado no município entre os meses de março a novembro, o Programa Coleta Verde 
atendeu 16 bairros – Jardim Florença; Parque Embu; Vila Liberdade; Vila Zumbi; Santa 
Tereza; Jardim Arapongas; Monte Castelo; Jardim Paloma; Santa Fé; Moinho Velho; 
Rio Verde; Osasco; Vila Guarani; Campo Alto; Jardim Eucalipto e Guaraituba – 
contemplando mensalmente mais de três mil famílias. De acordo com o balanço 
divulgado, neste ano pelo Departamento de Abastecimento, cerca de 400 toneladas de 
lixo reciclável foram recolhidos e doados às cooperativas de catadores do município. 

Para o secretário de Agricultura e Abastecimento, Marcio Toniolo, a ação visa despertar 
na população a mobilização para recolhimento do material reciclável. Além de apoiar os 
produtores familiares do município. “Percebemos a evolução do programa pela adesão 
das comunidades que crescem cada vez mais. Isso demonstra o interesse público de 



manter a cidade sempre limpa ajudando as pessoas que mais necessitam na troca desses 
produtos recicláveis por alimentos de qualidade”, disse. 

Ao todo, foram distribuídas 40.933 mil sacolas com cinco tipos de hortaliças, cerca de 
184 toneladas de hortaliças foram distribuídas em forma de sacolas. Vale lembrar que as 
hortaliças, legumes e frutas são produzidas pelos agricultores do município. 

“Acreditamos que com esse trabalho iremos aos poucos mudar o hábito da 
população para que não despejem mais resíduos em locais inadequados, além disso, 
estamos garantindo aos moradores uma alimentação farta e 
saudável”, destacou secretário de Meio Ambiente, Evandro Busato. 

Sobre o programa 

O programa Coleta Verde funciona como um sistema de troca. A cada dez quilos de 
material reciclável, o morador tem direito a um vale sacola, sendo permitidos dois vales 
sacolas por mês. A sacola é composta por cinco alimentos contendo hortaliças, legumes 
e frutas. Os materiais recicláveis aceitos na troca são: lata, plástico, metal, papel, vidro e 
pneus. 

Mais informações sobre o trabalho da prefeitura em: 
FACEBOOK: facebook.com/pmdecolombo 
Foto: João Senechal/ PMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA INFORMA: CONFIRA O CALENDÁRIO DO 
PROGRAMA COLETA VERDE PARA O MÊS DE MARÇO 

 



 

Ao total foram recolhidas, nesta semana, mais de três mil toneladas de materiais 
recicláveis. 

 

Serão trocados dez quilos de material reciclável por um vale sacola. 

 

Foram atendidas pelo programa cerca de 300 famílias dos bairros Santa Fé, Moinho 
Velho, Rio Verde e Osasco. 
O programa Coleta Verde desenvolvido pela Prefeitura de Colombo, por meio da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento e com o apoio da Secretaria de Meio 
Ambiente é realizado uma vez por mês no município, seguindo o calendário organizado 
pelo Departamento de Abastecimento. 



Também haverá um dia para a coleta do Material Reciclável e outro para a entrega da 
Sacola Nutritiva. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a necessidade de 
conservação dos recursos naturais. 
Entre os dias 21 e 24 de março, foram atendidas pelo programa cerca de 300 famílias 
dos bairros Santa Fé, Moinho Velho, Rio Verde e Osasco. Ao total foram recolhidas 
mais de três mil toneladas de materiais recicláveis e serão entregues mais de 1500 quilos 
de alimentos – derivados da agricultura familiar do município. 
“Além do benefício ambiental, o programa também visa promover a circulação dos 
produtos agrícolas do município por meio da troca de hortaliças, legumes e frutas, 
produzidas pelos agricultores, pelo material reciclável”, destaca o secretário da pasta, 
Marcio Toniolo. 
O Vale Sacola somente poderá ser utilizado no dia estabelecido para a entrega dos 
produtos. Serão trocados dez quilos de material reciclável por um vale sacola, 
lembrando que cada um terá direito, de no máximo, dois vales sacola por mês. A sacola 
será composta por cinco alimentos: hortaliças, legumes e frutas. Os materiais recicláveis 
aceitos na troca são: lata, plástico, metal, papel, vidro e pneus. 

 

Confira o cronograma do Programa Coleta Verde para 2017 e fique sabendo quando o 
seu bairro receberá a ação. 

COLETA VERDE – CALENDÁRIO COMPLETO 2017 

Mais informações sobre o trabalho da prefeitura em: 
FACEBOOK: facebook.com/pmdecolombo 

Foto: João Senechal/ PMC 



 

PREFEITURA INFORMA: CONFIRA 
O CALENDÁRIO DO PROGRAMA 
COLETA VERDE PARA O MÊS DE 
MARÇO  

 



 

O programa Coleta Verde desenvolvido pela Prefeitura de Colombo, por meio da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento e com o apoio da Secretaria de Meio 
Ambiente é realizado uma vez por mês no município, seguindo o calendário organizado 
pelo departamento de Abastecimento. 

Também haverá um dia para a coleta do Material Reciclável e outro para a entrega da 
Sacola Nutritiva. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a necessidade de 
conservação dos recursos naturais. 

Além do benefício ambiental, o programa também visa promover a circulação dos 
produtos agrícolas do município por meio da troca de hortaliças, legumes e frutas, 
produzidas pelos agricultores, pelo material reciclável. 

O Vale Sacola somente poderá ser utilizado no dia estabelecido para a entrega dos 
produtos. Serão trocados dez quilos de material reciclável por um vale sacola, 
lembrando que cada um terá direito, de no máximo, dois vales sacola por mês. A sacola 
será composta por cinco alimentos: hortaliças, legumes e frutas. Os materiais recicláveis 
aceitos na troca são: lata, plástico, metal, papel, vidro e pneus. 

Confira o cronograma do Programa Coleta Verde para 2016 e fique sabendo quando o 
seu bairro receberá a ação. 

COLETA VERDE – CALENDÁRIO COMPLETO 2016 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA INFORMA: CONFIRA O CALENDÁRIO 
DO PROGRAMA COLETA VERDE PARA O MÊS DE 
OUTUBRO 

 

 

O programa Coleta Verde desenvolvido pela Prefeitura de Colombo, por meio da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento e com o apoio da Secretaria de Meio 
Ambiente é realizado uma vez por mês no município, seguindo o calendário organizado 
pelo departamento de Abastecimento. Também haverá um dia para a coleta do Material 
Reciclável e outro para a entrega da Sacola Nutritiva. O objetivo da ação é conscientizar 
a população sobre a necessidade de conservação dos recursos naturais. 

Além do benefício ambiental, o programa também visa promover a circulação dos 
produtos agrícolas do município por meio da troca de hortaliças, legumes e frutas, 
produzidas pelos agricultores, pelo material reciclável. 
O Vale Sacola somente poderá ser utilizado no dia estabelecido para a entrega dos 



produtos. Serão trocados dez quilos de material reciclável por um vale sacola, 
lembrando que cada um terá direito, de no máximo, dois vales sacola por mês. A sacola 
será composta por cinco alimentos: hortaliças, legumes e frutas. Os materiais recicláveis 
aceitos na troca são: lata, plástico, metal, papel, vidro e pneus. 

Confira o cronograma do Programa Coleta Verde para o mês de outubro e fique sabendo 
quando o seu bairro receberá a ação. 
Calendario-Coleta-Verde.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela Associação de catadores de reciclável de Colombo 
 

Nº Associação Presidente Endereço 

1 3R's Marilene RUA LEONILDA CRUZ RAMBO,188 – VILA ZUMBI 

2 Amigas da Terra Patricia RUA GASPAR KANIA, 188 – Guaraituba 

3 Céu Azul Cilso RUA LAGO ITAIPU,15 – Palmital    

4 Limoeiro Adilson RUA JOÃO GUSSO, 05 – Poço Negro 

5 N. S. da Aparecida Pedro TRAVESSA BOCACCIO, 710 – Atuba 

6 RESOL Thamires* RUA DO IPÊ, 003 – São Dimas 

7 Ribeira SERGIO ONEZINO RODRIGUES DA SIVA, S/N - CAPIVARI 

8 Santa Tereza Amauri RUA DO QUIVI,73 - ARRUDA 

9 Vitória CLAUDETE RUA ZAIRE, 666 - RIO VERDE 

10 ASS. EMANOEL Patricia RUA HAITI, 106 – RIO VERDE 

11 ASS. SÃO DIMAS JAMES ROD. GOV. JOSÉ RICHA, 363 – SÃO DIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


