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2 PRIMEIRA OFICINA DO PMGIRS 

 

 
2.1 ATA OFICINA DO PMGIRS COM COMITÊ DIRETOR LOCAL 

 

 

1 ATA DA REUNIÃO COM O COMITÊ DIRETOR LOCAL DE CRICIÚMA PARA 

2 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE 

3 RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

4 No dia 09 de setembro de 2014, às 16 horas estiveram reunidos no Salão Ouro Negro da 

5 Prefeitura Municipal de Criciúma os representantes do Comitê Diretor Local designados pelo 

6 Poder Público Municipa,l através do Decreto nº 1066/2014 e os técnicos da Empresa SC 

7 Engenharia e Geotecnologia Ltda, cuja lista de presença é parte integrante desta Ata. O 

8 senhor Prefeito Municipal, Márcio Búrigo abriu os trabalhos expondo a importância deste 

9 Plano para o Município e conclamou os servidores municipais a participarem efetivamente 

10 do processo de sua construção. Em seguida passou a palavra ao Engenheiro Diogo Ferreira 

11 Alves da Empresa responsável pela elaboração do Plano, que agradeceu a presença de 

12 todos e apresentou os demais membros da equipe presentes, iniciando a sua explanação: 

13 aspectos conceituais; legislação federal e estadual; etapas de construção do Plano; 

14 mobilização social; Portal Web e a relação dos itens de informações necessárias dos 

15 principais  setores da Prefeitura. Em seguida o espaço foi aberto aos participantes que 

16 enfatizaram a importância de cada servidor ser um membro atuante neste processo. O 

17 senhor Carlos Alberto Barata fez questão de afirmar que quer atuar ativamente nesta 

18 construção. Também foi destacada a contextualização regional neste estudo – há um 

19 movimento pendular diário em direção a Criciúma originado dos municípios vizinhos. Foi 

20 também exposto o problema vivenciado pela SANTEC que está sendo analisado pela 

21 Procuradoria do Município. O presidente do Comitê Diretor explicou que os membros do 

22 grupo de Sustentação terão oportunamente condições de participarem de uma oficina igual a 

23 que estão tendo oportunidade de participarem e que o Decreto não foi assinado, pois 

24 dependem da indicação dos representantes da sociedade civil organizada. O Engenheiro 

25 Diogo informou que ofícios contendo as informações necessárias das áreas de saúde, 

26 educação, de obras, do setor financeiro e demais áreas da Prefeitura Municipal foi entregue 

27 ao senhor Rafael, presidente do Comitê, para adiantar a remessa das mesmas para início da 
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28 elaboração do diagnóstico. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião que 

29 foi por mim, Maria Teresinha, secretariada. 
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2.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DA OFICINA – COMITE DIRETOR LOCAL 
 
 
 

Figura 1: Apresentação do PMGIRS ao Comite Diretor Local. 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2014. 
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Figura 2: Apresentação do PMGIRS ao Comite Diretor Local. 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2014. 
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2.4 ATA OFICINA DO PMGIRS COM O GRUPO DE SUSTENTAÇÃO 
 

 

1 ATA DA OFICINA COM O GRUPO DE SUSTENTAÇÃO PARA ELABORAÇAO DO 

2 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) - DE 

3 CRICIÚMA. Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, no Auditório 

4 da Prefeitura Municipal de Criciúma, às treze e trinta horas, estiveram reunidos em oficina os 

5 representantes  do  Grupo  de  Sustentação, membros  do  poder  executivo  e  legislativo 

6 municipal, lideranças comunitárias técnicos da Empresa SC Engenharia e Geotecnologia 

7 Ltda, para apresentação da metodologia de elaboração do PMGIRS. Dando início a Oficina, 

8 o Senhor Diogo Ferreira Alves, coordenador dos trabalhos pela Empresa contratada deu às 

9 boas vindas a todos, agradecendo e ressaltando a importância de que todos conheçam a 

10 metodologia para elaboração do PMGIRS. Em seguida explicou que para a elaboração dos 

11 trabalhos a Empresa conta com a colaboração do Comitê Diretor Local (criado pelo Decreto 

12 nº 1327, de 24 de outubro de 2014) e do Grupo de Sustentação (Decreto nº 1252, de 02 de 

13 outubro de 2015). Salientou que o Grupo Comitê Diretor Local é constituído por gestores e 

14 ou técnicos municipais que devem acompanhar e cooperar no processo de mobilização 

15 social; deliberar sobre as estratégias e mecanismos que assegurem a implantação do Plano; 

16 propor e garantir locais para a realização das reuniões, oficinas e audiências públicas; 

17 sugerir alternativas sobre o ponto de vista do local e validar os conteúdos técnicos que serão 

18 apresentados nas audiências públicas. Já o Grupo de Sustentação é constituído por 

19 representantes do setor público e da sociedade civil organizada, para atuar no processo de 

20 discussão, formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos 

21 resíduos sólidos. Tem a missão de garantir o debate e o engajamento de todos os 

22 segmentos relacionados com a gestão de resíduos sólidos ao longo de todo o processo. Em 

23 seguida começou a apresentar os aspectos conceituais do Plano; a classificação dos 

24 resíduos; os pontos principais da Política Nacional de Resíduos Sólidos; os princípios e 

25 diretrizes do PMGIRS; os instrumentos para implementação do PMGIRS; o conteúdo do 

26 PMGIRS; as etapas do PMGIRS. Após trabalhou a questão do cronograma previsto para 

27 cada etapa e o plano de mobilização e divulgação das atividades do Plano que perpassa 

28 todas as etapas. Informou que há um Portal Web onde estão e estarão todas as informações 

29 relativas ao Plano (www.pmgirscriciuma.com.br) e onde os munícipes poderão entrar em 

30 contato com os técnicos que estão elaborando o Plano. Os presentes fizeram 
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31 questionamentos relativos aos trabalhos durante a apresentação: O presidente do Comitê 

32 Diretor Local, Roberto Búrigo, questionou sobre o que poderia acontecer se o PMGIRS não 

33 fosse elaborado e aprovado? Diogo ressaltou que o poder público tem obrigação legal de 

34 elaborar o PMGIRS e encaminhar à Câmara de Vereadores a Política Municipal de 

35 Resíduos Sólidos para que seja aprovada e implementada. Com estas etapas concluídas 

36 será mais fácil obter recursos federais e a fundo perdido para implantar os projetos e ações 

37 constantes do Plano. E que este Plano será elaborado para um horizonte de 20 anos, não é 

38 fechado, ou seja, suas metas poderão e deverão ser revisadas à medida em que se revê ou 

39 elabora o Plano Plurianual (PPA). Foi também questionado pelo mesmo sobre o 

40 consorciamento. Diogo respondeu que a Lei nº 12.305/2010 prioriza a gestão integrada e 

41 consorciada dos resíduos sólidos, como uma forma de baratear custo e gerar os efeitos na 

42 qualidade ambiental. Búrigo ressaltou que os municípios ainda não tem esta cultura de 

43 trabalhar de forma consorciada. Diogo ressaltou, uma vez mais, a necessidade de que as 

44 ações sejam desenvolvidas de forma consorciada e que as barreiras mais individualizadas 

45 deverão ser rompidas. O senhor Adonai Pacheco Teixeira, representante da ACRICA 

46 questionou se o Grupo de Sustentação era um grupo consultivo ou deliberativo. Tal 

47 questionamento também foi realizado pela senhora Zélia Machado, representante da ONG 

48 APACRI. Diogo respondeu que o objetivo do Grupo de Sustentação e do Comitê Diretor 

49 Local é atuar de forma conjunta no debate e na apresentação de sugestões para elaboração 

50 do PMGIRS, não sendo considerada a questão consultiva e ou deliberativa. O senhor Pedro 

51 Paulo Campos da SETMAR questionou sobre o incentivo às cooperativas de catadores. Foi 

52 explicado que na legislação federal a inclusão social dos catadores é priorizada. O Plano 

53 enfatizará este aspecto, com incentivo a criação de associações e ou cooperativas de 

54 catadores.  A  senhora  Zélia  Machado  da  APRICA  falou  sobre  os  passivos   ambientais. 

55 Destacou que há um loteamento em Criciúma sobre o aterro controlado e que o antigo lixão 

56 de Içara (Poço 8) está com um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Diogo explicou 

57 que de acordo com a legislação ambiental cabe a remediação destes locais e para uma área 

58 ser utilizada como aterro, esta deve além de cumprir os itens do licenciamento ambiental, 

59 ser monitorada e fiscalizada. Acrescentou que já foram elaborados estudos pela UNESP de 

60 possíveis áreas disponíveis em Criciúma para ser utilizada como aterro e que tudo isso será 

61 avaliado neste Plano. Diogo perguntou se mais algumas entidades poderiam ser convidadas 

62 para a próxima Oficina onde será debatido o Diagnóstico. Foram citadas: OAB, seccional de 

63 Criciúma; Fórum Lixo e Cidadania, SECOVI, ACIC, SINEPE, União de Bairros, Defesa Civil, 
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64 Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e GERED. Para a 

65 realização da Audiência Pública será utilizada a regionalização das Unidades Territoriais de 

66 Planejamento (05 UTPs). As oficinas técnicas serão centralizadas com a participação dos 

67 membros do Comitê Diretor Local e grupo de Sustentação. Foi solicitado a todos que 

68 acessem ao Portal e que na página eletrônica da Prefeitura haja um link que permita a 

69 qualquer  cidadão  acessar  as  informações do PMGIRS. Nada mais havendo a tratar foi 

70 encerrada a presente oficina, que foi por mim, Maria Teresinha Marcon, secretariada. 



MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

21 

 

 

 

2.5 LISTA DE PRESENÇA – GRUPO DE SUSTENTAÇÃO 
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2.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO DA OFICINA COM GRUPO DE SUSTENTAÇÃO 
 
 
 

Figura 3: Apresentação do PMGIRS ao Grupo de Sustentação. 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2015 
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2.7 APRESENTAÇÃO DO PMGIRS 
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3 SEGUNDA OFICINA DO PMGIRS: META 2 – DIAGNÓSTICO. 

 

 
3.1 ATA DA OFICINA DO DIAGNÓSTICO 

 

 

1 ATA   DA   OFICINA   COM   O   COMITÊ   DIRETOR  LOCAL  E COM O GRUPO DE 

2 SUSTENTAÇÃO PARA ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 

3 INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) - DE CRICIÚMA. Aos dias 10 (dez) de 

4 dezembro de 2015, às quatorze horas, no Auditório da AMREC, estiveram reunidos em 

5 oficina os representantes do Comitê Diretor Local e o Grupo de Sustentação e técnicos da 

6 Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, conforme lista de presença, parte integrante 

7 desta  Ata,  para  apresentação  do  relatório  META  2  –  Diagnóstico  relativo  ao  Plano de 

8 Gerenciamento  Integrado de Resíduos Sólidos de Criciúma.  O senhor Guilherme Colombo, 

9 representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade fez a abertura dos 

10 trabalhos agradecendo a presença e participação de todos. Ressaltou a importância do 

11 diagnóstico para a etapa posterior do Plano de Resíduos Sólidos e conclamou a todos para 

12 apresentarem suas sugestões e agradeceu a AMREC por ceder este espaço para a 

13 presente Oficina. Em seguida passou a palavra ao Engenheiro Sanitarista e Ambiental Diogo 

14 Ferreira Alves, da Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda para dar andamento aos 

15 trabalhos. O Engenheiro Diogo cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Apresentou 

16 um slide com um roteiro dos trabalhos desta tarde: Abertura da Oficina; Apresentação do 

17 Comitê Diretor Local; Apresentação do Grupo de Sustentação; Síntese do Diagnóstico 

18 Socioambiental; Breve Histórico do Gerenciamento de Resíduos; Abertura para dúvidas; 

19 Principais Aspectos do Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos; síntese do processo 

20 de Caracterização de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Criciúma; Abertura para 

21 dúvidas; Intervalo para café; Principais Aspectos do Gerenciamento dos outros Resíduos 

22 Sólidos Urbanos; Abertura para dúvidas; Encerramento. Todos acordaram com este roteiro, 

23 mas deixando o café para o final da Oficina. Dando sequência aos trabalhos o Engenheiro 

24 Diogo  iniciou  os  trabalhos  técnicos  com  uma  questão:  Por  que  elaborar  um  Plano  de 

25 Gerenciamento de Resíduos Sólidos? Como definimos resíduos sólidos? Explicou que a  Lei 

26 nº 12.305/2010 que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que os 

27 municípios tenham seu PMGIRS elaborado e aprovado para um horizonte de 20 anos, 
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28 sendo que de 4 em 4 anos devam ser revisados à luz do Plano Plurianual de Investimento. 

29 Em seu artigo  3º,  inciso  XVI, resíduos sólidos é todo “material, substância, objeto ou 

30 bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 

31 final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

32 semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 

33 tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

34 exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

35 tecnologia disponível.” Aproveitou também para diferenciar o que é um resíduo e um rejeito. 

36 Salientou que um dos principais objetivos da PNRS é dar ordem de prioridade para o 

37 gerenciamento dos resíduos sólidos, que deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória: 

38 não geração; redução; reutilização, reciclagem, treinamento, disposição final 

39 ambientalmente adequada. Em seguida apresentou algumas informações relativas ao 

40 diagnóstico socioambiental: A população estimada pelo IBGE em 2015 é de 206.918 

41 habitantes, dos quais 90% estão vivendo na área urbana. Com relação aos aspectos 

42 naturais apresentou algumas características referentes ao clima, relevo, hidrografia e 

43 vegetação. Destacou alguns indicadores relativos a educação e fez uma ligação com a 

44 educação ambiental – área prioritária do PMGIRS. Salientou que aspectos relacionados com 

45 a saúde, como as causas de mortalidade e de internação que tem relação com o 

46 saneamento ambiental. Destacou que em 2014 foram internadas 60 pessoas com problemas 

47 decorrentes de doenças infecciosas e parasitárias. Destas, 3,33% tinham idade entre 05 e 

48 09 anos; 76,66% entre 15 e 59 anos; 20% mais de 60 anos. Com relação aos aspectos 

49 econômicos destacou que o município de Criciúma participa com 2,15% do Valor Adicionado 

50 Fiscal do Estado (2013). Destacou aspectos relacionados com o abastecimento de água e 

51 esgotamento  sanitário.  Em  seguida  expôs  um  registro  da  história  relativa  aos resíduos 

52 sólidos e a educação ambiental referente ao período de 1977 e 2014. Realçou o papel do 

53 Fórum e Cidadania no processo de discussão dos resíduos sólidos e na inclusão dos 

54 catadores e catadoras. Abriu a partir deste momento – espaço para debate – A sra Michele 

55 Ramos da FAMCRI solicitou a inclusão da Floresta Submontana nos aspectos da vegetação. 

56 Não havendo mais sugestões, o Engenheiro Diogo passa a palavra para a Engenheira 

57 Karina da Silva de Souza, da Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda para prosseguir 

58 a apresentação da parte específica da gestão dos resíduos. Relacionou os órgãos 

59 municipais que atuam na gestão dos resíduos sólidos: FAMCRI, Secretaria Municipal de 

60 Infraestrutura e Mobilidade e Secretaria Municipal de Saúde. A seguir apresentou a base de 
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61 cálculo da TCRS é o custo do serviço utilizado ou colocado à disposição do contribuinte, 

62 bem como as despesas efetuadas com estes serviços. Ressaltou que a inadimplência chega 

63 a 25%. Com referência a série histórica do quantitativo dos resíduos, a Engenheira expôs 

64 que o município não dispõe de controle e registros oficiais sistematizados contendo a série 

65 histórica de geração de resíduos sólidos domiciliares – coleta convencional e seletiva 

66 dificulta o controle dos órgãos competentes do executivo municipal e o cálculo dos níveis 

67 atuais de desvio dos resíduos sólidos do aterro sanitário. Fez uma breve descrição da 

68 segregação, acondicionamento e coleta dos resíduos sólidos no município. Foi dado espaço 

69 para perguntas. A sra Júlia da FAMCRI observou que a coleta seletiva foi iniciada em 2008 

70 pela FAMCRI e que são 03 e não 04 caminhões boiadeiros. Nada mais tendo a observar, foi 

71 passada a palavra ao senhor Mark Rae da SC Engenharia e Geotecnologia para apresentar 

72 a metodologia e a composição gravimétrica dos resíduos sólidos. A caracterização dos 

73 resíduos seguiu uma metodologia com 20 amostras da coleta convencional e 08 amostras 

74 da coleta seletiva. Os roteiros foram definidos em conjunto com os técnicos da FAMCRI e de 

75 representantes da comunidade acadêmica da UNESC, os quais indicaram as localidades 

76 mais representativas considerando as diferentes características da população. Cerca de 

77 20% dos resíduos da coleta seletiva são considerados rejeitos. Cerca de 30% dos resíduos 

78 da  coleta  convencional  seriam  passíveis  de  serem  reciclados  (se  destinados  à  coleta 

79 seletiva). Existência de catadores/sucateiros informais, coletando os materiais de maior valor 

80 agregado. Pouca quantidade e baixa qualidade de resíduos chegando às cooperativas.  Não 

81 se  observou  presença  de  carcaças de  animais em  nenhuma  amostra  caracterizada. Na 

82 composição gravimétrica da coleta convencional: 33,2% eram resíduos orgânicos; 13,19% 

83 plástico filme; 13,10% % sanitários; 11.55% de papel e papelão; 8,20% de plástico rígido; 

84 6,31%  de  couro;  5,96%  de  vidro;  e  8,50%  diversos. Mark passou a palavra para a 

85 Engenheira Karina que fez um relato dos aspectos relativos aos resíduos de saúde. Apenas 

86 duas contam com alvará sanitário – a unidade do Bairro Milanese e a Farmácia Popular; 

87 algumas unidades de saúde municipais não possuem depósito temporário para 

88 armazenamento dos resíduos de saúde; dificuldades no gerenciamento interno devido a falta 

89 de sacos de lixo com as tipologias/cores adequadas bem como de lixeiras; em 2006 foram 

90 elaborados os PGRSS das unidades de saúde municipais. Necessidade de atualização e 

91 cadastramento dos mesmos no sistema informatizado da Vigilância Sanitária Estadual. As 

92 Empresas COLIX Soluções para Resíduos e Global Gerenciamento de Resíduos Ltda Me 

93 atuam no Município com os resíduos de saúde. O Município não efetua controle sobre as 
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94 quantidades geradas nestas unidades. A Colix realiza a serviço de coleta de RSS em um 

95 total de 500 estabelecimentos durante o ano de 2014, recolhendo uma média 12 toneladas 

96 de RSS por mês. Está em revisão o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

97 Civil (PGRCC), que contempla as obras que necessitam de licenciamento ambiental. No 

98 Alvará de construção são colocadas as condicionantes para comprovação do destino final 

99 dos  resíduos.  Informações  não  são  utilizadas  para  composição  da  série  histórica  de 

100 resíduos do município. Não há controle sobre as quantidades de Resíduos da construção e 

101 de demolição no Município e nem programa para gerenciamento de resíduos volumosos. Os 

102 serviços de podas realizados pela FAMCRI nas áreas verdes públicas e pela CELESC na 

103 manutenção da rede elétrica; assim como dos serviços de jardinagem realizados nas 

104 residências e estabelecimentos comerciais são destinados para o Destino final Santa Luzia, 

105 para o picador florestal e para o aterro sanitário. Expôs sobre os resíduos da logística 

106 reversa: pneus, óleo de cozinha, eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas, embalagens, 

107 lubrificantes e agrossilvopastoris e industriais entre outros. Foram também apresentados os 

108 resíduos  cemiteriais,  de  mineração  e dos transportes. Os aspectos relativos a limpeza 

109 urbana envolvendo as ruas e praças e os responsáveis pelos serviços também foram 

110 pontuados. A seguir foi aberto novo espaço para as observações dos presentes. O senhor 

111 Adonai do Fórum lixo e Cidadania solicitou a ênfase no pagamento do serviço ambiental 

112 prestado pelas cooperativas e associações de catadores na proposta final do Plano. E a 

113 necessidade de ter uma pesquisa atualizada sobre o perfil e características dos catadores e 

114 catadoras que atuam em Criciúma. A sra Júlia da FAMCRI pontuou que a Fundação está 

115 desenvolvendo um Programa de Educação Ambiental junto às escolas e enviará para a 

116 Empresa mais informações para serem inseridas no Diagnóstico. Esclareceu que a coleta 

117 seletiva não coleta óleo de cozinha. A sra Michele da FAMCRI observou que as podas não 

118 vão mais para o Santa Luzia. Com referência aos valores médios que cada catador recebe, 

119 o sr,. Adonai lembrou que, em 2014 e neste ano, o valor está bem abaixo do que recebiam. 

120 E reforçou a solicitação de pensar ações e programas voltados aos catadores na etapa 

121 seguinte. O Engenheiro Diogo solicitou que os presentes pudessem dar uma olhada nos 

122 mapas que estão afixados nas paredes laterais contendo o roteiro da coleta convencional e 

123 da coleta seletiva e da situação do gerenciamento dos resíduos sólidos. A seguir foi 

124 acordado com os presentes as datas para a realização da Audiência Pública: no dia 

125 16/02/2016 na região da UTAP rio Sangão; 18/02/2016 na UTAP Linha Anta; 23/02/2016 na 

126 UTAP Rio Cedro; 25/02/2016 na UTAP Baixo rio Sangão e Quarta Linha e 01/03/2016 na 
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127 UTAP rio Criciúma. Estes encontros serão realizados às 19:00 horas em locais que serão 

128 definidos   pela   Prefeitura   Municipal   (centros   comunitários   ou   centros   paroquiais). O 

129 Engenheiro Diogo lembrou que as Audiências Públicas serão realizadas de acordo com os 

130 requisitos do Termo de Referência, COM PRAZO MÍNIMO DE 10 DIAS DE 

131 ANTECEDÊNCIA DA DATA DA AUDIÊNCIA para publicação do Edital de Convocação, e 

132 atenderão a Resolução nº 25, de 18 de março de 2005, do Conselho das Cidades 

133 (CONCIDADES). A seguir mostrou o modelo de Convite e de Cartaz que servirão para 

134 convidar  os  munícipes  para  estes  encontros.  Foi  solicitado  que  o  Comitê  Diretor Local 

135 contatasse a Secretaria Municipal de Saúde para que os convites fossem entregues nas 

136 residências pelos agentes de saúde e com a Secretaria Municipal de Educação, para que os 

137 professores inserissem nas agendas dos alunos o referido convite. O sr. Adonai perguntou 

138 sobre a divulgação. O Engenheiro Diogo explicou que além dos convites, colocação de 

139 cartazes em locais públicos e privados e inserção no site da Prefeitura haverá um trabalho 

140 da Secretaria de Comunicação Social do Município junto a mídia falada e escrita no sentido 

141 de ampliar a divulgação dos encontros. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente 

142 Oficina que foi por mim, Maria Teresinha, secretariada. 
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3.2 LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DO DIAGNÓSTICO 
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3.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DA OFICINA DO DIAGNOSTICO 
 
 
 

Figura 4: Apresentação do Diagnóstico ao Comitê diretor local e Grupo de Sustentação 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2015 
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Figura 5: Apresentação do Diagnóstico ao Comitê diretor local e Grupo de Sustentação 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2015 
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4 PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PMGIRS: DIAGNÓSTICO 

 

 
4.1 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
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4.2 CONVITE DISTRIBUÍDO PARA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 
 

 

Figura 6: Convites distribuídos à população para participação nas Audiências Públicas 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda , 2016 
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4.3 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO – VILA ISABEL 
 

 

1 ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA RELATIVA A META 2 – DIAGNÓSTICO PARA 

2 ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS 

3 SÓLIDOS (PMGIRS) - DE CRICIÚMA. Aos dias 16 (dezesseis) de fevereiro de 2016, às 

4 dezenove horas, no Centro comunitário Vila Isabel, localizado na Rua Manoel Bernardino 

5 Borges, na UTAP Rio Sangão estiveram reunidos os representantes do Comitê Diretor Local 

6 e o Grupo de Sustentação, da Prefeitura Municipal, da comunidade em geral e da dada 

7 Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, conforme lista de presença, parte integrante 

8 desta Ata, para apresentação do relatório META 2 – Diagnóstico relativo ao Plano de 

9 Gerenciamento Integrado  de  Resíduos  Sólidos de Criciúma. O senhor Jader Westrup, 

10 secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico abriu o evento ressaltando que o 

11 mesmo vai dar a direção de como vamos tratar os resíduos em Criciúma. Agradeceu em 

12 nome do Prefeito Márcio Búrigo, a presença de todos. Explicou que este Plano segue as 

13 diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (que é uma visão macro) para 

14 adequarmos a realidade do Município. Reiterou que os aterros como estão hoje não tem 

15 como continuar no futuro e que, apesar das dificuldades, já avançamos em aspectos 

16 relacionados a reciclagem do alumínio, devendo caminhar para aumento da reciclagem das 

17 garrafas pets e do uso dos resíduos orgânicos na compostagem. Relembrou que, quando 

18 morava no interior, o resíduo orgânico era transformado em adubo e usado na horta caseira. 

19 Hoje com o avanço do processo de urbanização deixamos estas atitudes de lado, contudo 

20 dever-se-ia iniciar um processo de compostagem e usar naquela pequena horta caseira 

21 (temperos) que atende a família. Explicou que a Audiência pública atende a um rito legal, 

22 tem por isso um regimento interno (todos receberam uma cópia) e conclamou a todos para 

23 que efetivamente participem do processo de construção deste Plano. Passou a palavra o 

24 Eng. Diogo Ferreira Alves que conduzirá a presente Audiência.  Diogo passou a palavra ao 

25 Eng. Búrigo da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, que é também presidente 

26 do  Comitê Diretor Local,  que destacou a importância  do evento  e informou que este Plano 

27 resulta de recursos do Governo do Estado, via Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 

28 Sustentável (SDS) que foram transferidos à Associação dos Municípios da Região 

29 Carbonífera (AMREC) que através de processo licitatório contratou a Empresa SC 

30 Engenharia e Geotecnologia Ltda para sua elaboração. Informou que foi amplamente 

31 divulgado o calendário desta Audiência, via rádio, jornal impresso, site eletrônico, agentes de 
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32 saúde do Município e colocação de cartazes em pontos estratégicos. Ressaltou que, devido 

33 a chuva, membros do Comitê Diretor Local e do Grupo de Sustentação não estão presentes 

34 neste local. Passou, em seguida, a palavra ao Eng. Diogo que mais vez agradeceu a 

35 presença de todos e informou que esta é a primeira etapa da construção do PMGIRS, mas 

36 que outras reuniões foram realizadas anteriormente com os representantes da Prefeitura e 

37 comunidade, para alinharmos os pontos a serem apresentados hoje. Iniciou apresentando a 

38 estrutura da  Audiência  e colocou em  votação o  Regimento interno  (uma vez que  todos já 

39 tinham lido o documento). O regulamento foi aprovado por unanimidade. Começou a explicar 

40 por que temos que elaborar o PMGIRS e o que é o Comitê Diretor Local e Grupo de 

41 Sustentação e quais suas atribuições neste processo. Em seguida, explicou o conceito de 

42 Resíduos, diferenciando-o de rejeitos. Falou sobre a política nacional de resíduos sólidos e 

43 suas prioridades: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição 

44 ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Em seguida passou a palavra para Maria 

45 Teresinha de Resenes Marcon que expôs informações relativas ao diagnóstico 

46 socioeconômico (demografia, dados físicos, sociais e econômicos). O Eng. Diogo 

47 apresentou indicadores relativos ao abastecimento de água e esgotamento sanitário; um 

48 breve resgate histórico sobre os resíduos sólidos, sobre a gestão e gerenciamento dos 

49 resíduos: FAMCRI, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Secretaria de Saúde 

50 (Vigilância Sanitária). Expôs sobre as modalidades: coleta convencional e seletiva. Expôs 

51 que em 2014, para uma população de 206.667 habitantes, foi coletado 1.489,72ton. de 

52 coleta seletiva; 47.880,38 ton.  de  coleta convencional. A produção de resíduos 

53 kg/habitante/dia foi da ordem de 0,66 kg. Apresentou em seguida a metodologia para 

54 caracterização dos resíduos sólidos. Nos roteiros convencionais, a caracterização dos 

55 resíduos apresentou em 12 amostras: 36,44% de resíduos orgânicos; 13,07% sanitários; 

56 12,73% de plástico filme; 9,10% de papel/papelão; 8,03% de vidro; 7,42% de plástico rígido; 

57 4,49% de têxteis e couro; 2,41% tetrapack; 1,53% aço; 4,77% outros. Falou sobre a situação 

58 dos resíduos de saúde na rede municipal e particular; sobre os resíduos da construção civil 

59 e de demolições; sobre resíduos volumosos; resíduos vegetais, pneus; óleo de cozinha; 

60 pilhas e baterias; lâmpadas fluorescentes; embalagens de lubrificantes; agrossilvapastoris; 

61 industriais; mineração; de saneamento; transporte; limpeza urbana. Expôs também sobre as 

62 Unidades  de  triagem  e  beneficiamento  de  materiais  recicláveis:  ACRICA  e  CTMAR. 

63 Apresentou uma breve descrição das unidades de triagem, tratamento beneficiamento e 

64 disposição dos resíduos de poda; disposição de resíduos (Aterro: resíduos sólidos 



MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
44 

 

 

65 domiciliares, bem como os resíduos industriais classe II-A e II-B e resíduos de construção 

66 civil) no aterro sanitário da RAC Saneamento localizado em Içara; Unidade de reciclagem de 

67 entulhos, para produção de agregado reciclado a partir de resíduos de construção Classe A - 

68 Empresa 3R’s, localizada na Rodovia Otávio Dassoler, nº 1.885, Linha Batista – Criciúma/SC 

69 com capacidade de processamento de 25 m³/hora. Em seguida apresentou o custo 

70 despendido pela Prefeitura para a execução dos serviços, que em 2014 cobria 95% das 

71 despesas. Há, contudo, 25% em média de inadimplentes. A seguir expôs sobre a educação 

72 ambiental que é realizada pela FAMCRI na rede municipal de ensino e da UNESC através 

73 do Centro de Educação Ambiental da UNESC - Programa de Educação Ambiental para 

74 estudantes e professores de escolas das redes públicas e privadas de Criciúma e região. 

75 Falou sobre o Fórum lixo e Cidadania, constituído por representações da sociedade civil, 

76 como o Centro de Referência em Assistência Social Teresa Cristina; a ONG Nossa RUA; a 

77 Cáritas Diocesana de Criciúma; a Cooperativa de Trabalhadores de Material Reciclável 

78 (CTMAR); a Associação Criciumense de Catadores (ACRICA); e a Universidade do Extremo 

79 Sul Catarinense (UNESC) e do Banco do Brasil.  Tem como meta a melhoria da qualidade 

80 de vida de catadores, catadoras e trabalhadores com material reciclável, que se envolvem 

81 direta ou indiretamente com a sustentabilidade ambiental. Ao concluir a apresentação 

82 identificou alguns pontos críticos observados quando da leitura da realidade dos resíduos no 

83 âmbito do Município: necessidade de implantação de um sistema de informações municipal 

84 (série histórica dos diversos tipos de resíduos, informações contratuais); Necessidade de 

85 sistema digital para comprovação (PGRS e PGRCD), pelos munícipes e pessoas jurídicas; 

86 Necessidade de ampliação e otimização  (com controles de produção, indicadores, etc...) do 

87 programa de coleta seletiva municipal de forma a atender os índices de desvio do Plano 

88 Nacional  de  Resíduos  Sólidos;  Necessidade  de  inclusão  dos  catadores  de  materiais 

89 recicláveis (formais  e   informais),   proporcionando-lhes  dignas  condições  de   trabalho, 

90 infraestrutura adequada para unidades de triagem, apoio técnico e operacional, discutindo 

91 ainda a possibilidade de pagamento por serviços ambientais prestados; Necessidade de 

92 revisão do arcabouço legal do município que regulamenta o sistema de limpeza urbana e 

93 manejo de resíduos sólidos; Necessidade de revisão da atual forma de cobrança dos 

94 serviços de forma a mantê-lo sustentável financeiramente garantindo os investimentos 

95 necessários ao setor; Necessidade de investimentos em educação ambiental permanente 

96 em todos os níveis (população, escolas, etc); Carência de locais ofertados à população para 

97 entrega dos resíduos de grande volume (PEVS); Falta de incentivo fiscal às empresas que 
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98 atuam no ramo de triagem e reciclagem de materiais (foram relatadas dificuldades 

99 financeiras para atendimento às exigências ambientais; Necessidade de investimentos para 

100 regularização das condições de gerenciamento e armazenamento temporário dos RSS nas 

101 unidades de saúde municipais; Necessidade de contratação de serviço de coleta e destino 

102 final  de  resíduos  sólidos  contaminados  originados  no  pátio  de  máquinas  da  Prefeitura 

103 Municipal. Apresentou o calendário das audiências a ser realizadas nos demais bairros, 

104 conclamando a todos para divulgá-la: UTAP Linha Anta, a ser realizada dia 19/02, 19: 00 

105 horas no Centro Comunitário Vila Rica; UTAP Rio Cedro no dia 23/02, Centro Comunitário 1ª 

106 Linha, Rodovia Alexandre Beloli (Lado da Igreja do Bairro); No dia 26/02 será realizada na 

107 UTAP Baixo Rio Sangão e Quarta Linha Centro Comunitário Quarta Linha Rodovia Luiz 

108 Rosso (Lado da Igreja do Bairro); UTAP Rio Criciúma a ser realizada no dia 1º de março 

109 na Auditório da CDL, Rua Coronel Pedro Benedet, 46, 4º Andar, Centro de Criciúma. Abriu a 

110 palavra para os presentes. O senhor Adonai Pacheco Teixeira pertencente ao Fórum lixo e 

111 Cidadania informou que o projeto Nossa Rua manteve atividades entre os anos de 1997 a 

112 2004. E que a ACRICA embora tenha suas atividades iniciadas em 2008/2009, começou a 

113 receber material da coleta seletiva gerenciada pela FAMCRI em 2014. Questionou se a 

114 Prefeitura  paga  ou  recebe  pela  destinação  final  dos  pneus,  repassados  à  empresa de 

115 reciclagem? Eng. Diogo informa que a Prefeitura paga aos carregadores para retirarem do 

116 ponto  de  coleta  e  colocarem  no  caminhão  da  Reciclanip.  O  senhor  João,  membro da 

117 comunidade, falou da necessidade das pessoas participarem mais e poder fazer o melhor. 

118 Búrigo da Prefeitura Municipal informou que a Global (coleta dos resíduos de saúde) foi 

119 substituída pela Servioeste e que a Prefeitura está elaborando seu Plano de Gerenciamento 

120 de Resíduos da Construção Civil. Nada mais havendo a tratar, o Eng.Diogo agradeceu a 

121 presença de todos e deu por encerrada a presente Audiência, que foi por mim, Maria 

122 Teresinha Marcon, secretariada. 
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Figura 7: Apresentação do Diagnóstico a população 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 
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Figura 8: Apresentação do Diagnóstico a população 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 
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4.6 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO – VILA RICA 
 

 

1 ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA RELATIVA A META 2 – DIAGNÓSTICO PARA 

2 ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS 

3 SÓLIDOS (PMGIRS) - DE CRICIÚMA. Aos dias 18 (dezoito) de março de 2016, às 

4 dezenove horas, no Centro comunitário Vila Rica – UTP Linha Anta estiveram reunidos 

5 representantes do poder público Guilherme Colombo, Rafael Búrigo e Jessica Volpato 

6 (Prefeitura Municipal de Criciúma); Artur Pelegrin e Franceline Ramos (FAMCRI); Leandro 

7 Nunes e Mario Guadagnin (UNESC) e Diogo Ferreira Alves e Mark J. Rae (SC Engenharia 

8 e Geotecnologia Ltda) conforme lista de presença, parte integrante desta Ata, para 

9 apresentação do relatório META 2 – Diagnóstico relativo ao Plano de Gerenciamento 

10 Integrado de Resíduos Sólidos de Criciúma. Às 19:15 horas não havia nenhum membro da 

11 comunidade presente na referida Audiência. Assim sendo, houve um entendimento dos 

12 presentes que seria oportuno cancelar a referida audiência e que seria verificado com a 

13 Prefeitura outro local e data para sua realização. Às 19:35 h, após este entendimento 

14 chegou a senhora Cleusa Maria Sônego, membro da comunidade, mas os presentes 

15 mantiveram o consenso anteriormente aprovado. O Eng. Diogo agradeceu a presença de 

16 todos e encerrou os trabalhos. 
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4.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO – VILA 

RICA 

 
 

Figura 9: Apresentação do Diagnóstico à população 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 



MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
56 

  

 

4.9 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO – PRIMEIRA LINHA 
 

 

1 ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA RELATIVA A META 2 – DIAGNÓSTICO PARA 

2 ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS 

3 SÓLIDOS (PMGIRS) - DE CRICIÚMA. Aos dias 23 (vinte e três) de fevereiro de 2016, às 

4 dezenove horas, no Centro Comunitário 1ª Linha, localizado na Rodovia Alexandre Beloli, na 

5 UTAP Rio Cedro, estiveram reunidos os representantes do Comitê Diretor Local e o Grupo 

6 de Sustentação, da Prefeitura Municipal, da comunidade em geral e da dada Empresa SC 

7 Engenharia e Geotecnologia Ltda, conforme lista de presença, parte integrante desta Ata, 

8 para apresentação do relatório META 2 – Diagnóstico relativo ao Plano de Gerenciamento 

9 Integrado de Resíduos Sólidos de Criciúma. O Eng. Diogo Ferreira Alves da Empresa SC 

10 Engenharia e Geotecnologia Ltda abriu os trabalhos agradecendo a participação de todos 

11 destacando a importância do evento e informou que este Plano resulta de recursos do 

12 Governo do Estado, via Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SDS) que 

13 foram transferidos à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) que 

14 através de processo licitatório contratou a Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda 

15 para sua elaboração. Informou que foi amplamente divulgado o calendário desta Audiência, 

16 via rádio, jornal impresso, site eletrônico, agentes de saúde do Município e colocação de 

17 cartazes em pontos estratégicos. Informou que esta é a primeira etapa da construção do 

18 PMGIRS, mas que outras reuniões foram realizadas anteriormente com os representantes 

19 da Prefeitura e comunidade, para alinharmos os pontos a serem apresentados hoje. Iniciou 

20 apresentando a estrutura da Audiência e colocou em votação o Regimento interno (uma vez 

21 que todos já tinham lido o documento). O regulamento foi aprovado por unanimidade. 

22 Começou a explicar por que temos que elaborar o PMGIRS e o que é o Comitê Diretor Local 

23 e Grupo de Sustentação e quais suas atribuições neste processo. Em seguida, explicou o 

24 conceito de Resíduos, diferenciando-o de rejeitos. Falou sobre a política nacional de 

25 resíduos sólidos e suas prioridades: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

26 tratamento e disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Em seguida expôs 

27 informações relativas ao diagnóstico socioeconômico (demografia, dados físicos, sociais e 

28 econômicos). Apresentou os indicadores relativos ao abastecimento de água e esgotamento 

29 sanitário;  um  breve  resgate  histórico  sobre  os  resíduos  sólidos,  sobre  a  gestão  e 

30 gerenciamento dos resíduos: FAMCRI, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e 

31 Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária). Expôs sobre as modalidades: coleta convencional 
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32 e seletiva. Expôs que em 2014, para uma população de 206.667 habitantes, foi coletado 

33 1.489,72ton.  de  coleta  seletiva;  47.880,38  ton.  de coleta convencional. A produção de 

34 resíduos kg/habitante/dia foi da ordem de 0,66 kg. Apresentou em seguida a metodologia 

35 para caracterização dos resíduos sólidos. Nos roteiros convencionais, a caracterização dos 

36 resíduos apresentou em 12 amostras: 36,44% de resíduos orgânicos; 13,07% sanitários; 

37 12,73% de plástico filme; 9,10% de papel/papelão; 8,03% de vidro; 7,42% de plástico rígido; 

38 4,49% de têxteis e couro; 2,41% tetrapack; 1,53% aço; 4,77% outros. Falou sobre a situação 

39 dos resíduos de saúde na rede municipal e particular; sobre os resíduos da construção civil 

40 e de demolições; sobre resíduos volumosos; resíduos vegetais, pneus; óleo de cozinha; 

41 pilhas e baterias; lâmpadas fluorescentes; embalagens de lubrificantes; agrossilvapastoris; 

42 industriais; mineração; de saneamento; transporte; limpeza urbana. Expôs também sobre as 

43 Unidades  de  triagem  e  beneficiamento  de  materiais  recicláveis:  ACRICA  e  CTMAR. 

44 Apresentou uma breve descrição das unidades de triagem, tratamento beneficiamento e 

45 disposição dos resíduos de poda; disposição de resíduos (Aterro: resíduos sólidos 

46 domiciliares, bem como os resíduos industriais classe II-A e II-B e resíduos de construção 

47 civil) no aterro sanitário da RAC Saneamento localizado em Içara; Unidade de reciclagem de 

48 entulhos, para produção de agregado reciclado a partir de resíduos de construção Classe A - 

49 Empresa 3R’s, localizada na Rodovia Otávio Dassoler, nº 1.885, Linha Batista – Criciúma/SC 

50 com capacidade de processamento de 25 m³/hora. Em seguida apresentou o custo 

51 despendido pela Prefeitura para a execução dos serviços, que em 2014 cobria 95% das 

52 despesas. Há, contudo, 25% em média de inadimplentes. A seguir expôs sobre a educação 

53 ambiental que é realizada pela FAMCRI na rede municipal de ensino e da UNESC através 

54 do Centro de Educação Ambiental da UNESC - Programa de Educação Ambiental para 

55 estudantes e professores de escolas das redes públicas e privadas de Criciúma e região. 

56 Falou sobre o Fórum lixo e Cidadania, constituído por representações da sociedade civil, 

57 como o Centro de Referência em Assistência Social Teresa Cristina; a ONG Nossa RUA; a 

58 Cáritas Diocesana de Criciúma; a Cooperativa de Trabalhadores de Material Reciclável 

59 (CTMAR); a Associação Criciumense de Catadores (ACRICA); e a Universidade do Extremo 

60 Sul Catarinense (UNESC) e do Banco do Brasil.  Tem como meta a melhoria da qualidade 

61 de vida de catadores, catadoras e trabalhadores com material reciclável, que se envolvem 

62 direta ou indiretamente com a sustentabilidade ambiental. Ao concluir a apresentação 

63 identificou alguns pontos críticos observados quando da leitura da realidade dos resíduos no 

64 âmbito do Município: necessidade de implantação de um sistema de informações municipal 
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65 (série histórica dos diversos tipos de resíduos, informações contratuais); Necessidade de 

66 sistema digital para comprovação (PGRS e PGRCD), pelos munícipes e pessoas jurídicas; 

67 Necessidade de ampliação e otimização  (com controles de produção, indicadores, etc...) do 

68 programa de coleta seletiva municipal de forma a atender os índices de desvio do Plano 

69 Nacional  de  Resíduos  Sólidos;  Necessidade  de  inclusão  dos  catadores  de  materiais 

70 recicláveis (formais  e   informais),   proporcionando-lhes  dignas  condições  de   trabalho, 

71 infraestrutura adequada para unidades de triagem, apoio técnico e operacional, discutindo 

72 ainda a possibilidade de pagamento por serviços ambientais prestados; Necessidade de 

73 revisão do arcabouço legal do município que regulamenta o sistema de limpeza urbana e 

74 manejo de resíduos sólidos; Necessidade de revisão da atual forma de cobrança dos 

75 serviços de forma a mantê-lo sustentável financeiramente garantindo os investimentos 

76 necessários ao setor; Necessidade de investimentos em educação ambiental permanente 

77 em todos os níveis (população, escolas, etc); Carência de locais ofertados à população para 

78 entrega dos resíduos de grande volume (PEVS); Falta de incentivo fiscal às empresas que 

79 atuam no ramo de triagem e reciclagem de materiais (foram relatadas dificuldades 

80 financeiras para atendimento às exigências ambientais; Necessidade de investimentos para 

81 regularização das condições de gerenciamento e armazenamento temporário dos RSS nas 

82 unidades de saúde municipais; Necessidade de contratação de serviço de coleta e destino 

83 final de resíduos sólidos contaminados originados no pátio de máquinas da Prefeitura 

84 Municipal. Apresentou o calendário das audiências a ser realizadas nos demais bairros, 

85 conclamando a todos para divulgá-la: UTAP Baixo Rio Sangão e Quarta Linha, a ser 

86 realizada dia 26/02/16, às 19:00 horas no Centro Comunitário Quarta Linha; UTAP Rio 

87 Criciúma no dia 01/03/16 no Auditório do CDL. Foi dada a palavra aos presentes para que 

88 pudessem sugerir ou criticar o trabalho. O senhor Luiz da Empresa 3R’s perguntou se há 

89 interesse pela quantia de resíduos da construção civil que recebeu, informou como atuam e 

90 que não houve um interesse maior da população em dispor os resíduos da construção civil 

91 no espaço da empresa, bem como da falta de fiscalização do poder público com referência 

92 ao descarte destes resíduos. O Engenheiro Diogo respondeu que sim e entrará em contato. 

93 Em seguida o senhor Joelson Netto, assessor na Câmara de Vereadores, perguntou de 

94 quem é a responsabilidade pelos resíduos da construção civil em Criciúma e relatou casos 

95 de descarte irregular em inúmeras comunidades. A responsabilidade sobre a gestão do RCC 

96 é de cada gerador, ou seja, do morador, da empresa, do empreiteiro etc.. Cabe ao poder 

97 público realizar a fiscalização de todos os geradores de RCC na área municipal. O senhor 
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98 Arlindo, morador da comunidade, complementou falando que há uma cultura do entulho 

99 (mistura de resíduos em caçambas); o professor Leandro da UNESC pontuou a falta de 

100 informação dos profissionais de órgãos públicos a respeito do assunto e questionou qual 

101 seria a melhor solução para atingir esse público com informações técnicas. Eng. Diogo 

102 informou que na fase do prognóstico serão elencados programas com ações para 

103 capacitação  continuada  dos servidores municipais. Não havendo nenhuma observação o 

104 Eng. Diogo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Audiência, que 

105 foi por mim, Mark Rae, secretariada. 
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Figura 10: Apresentação do Diagnóstico à população 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 
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4.12 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO – QUARTA LINHA 
 

 

1 ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA RELATIVA A META 2 – DIAGNÓSTICO PARA 

2 ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS 

3 SÓLIDOS (PMGIRS) - DE CRICIÚMA. Aos dias 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2016, às 

4 dezenove horas, no Centro Comunitário 1ª Linha, localizado na Rodovia Luiz Rosso, na 

5 UTAP Rio Sangão e Quarta linha estiveram reunidos os representantes do Comitê Diretor 

6 Local e o Grupo de Sustentação, da Prefeitura Municipal, da comunidade em geral e da 

7 dada Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, conforme lista de presença, parte 

8 integrante desta Ata, para apresentação do relatório META 2 – Diagnóstico relativo ao Plano 

9 de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Criciúma. Passou, em seguida, a 

10 palavra ao Eng. Diogo que mais vez agradeceu a presença de todos e informou que esta é a 

11 primeira etapa da construção do PMGIRS, mas que outras reuniões foram realizadas 

12 anteriormente com os representantes da Prefeitura e comunidade, para alinharmos os 

13 pontos a serem apresentados hoje. Iniciou apresentando a estrutura da Audiência e colocou 

14 em votação o Regimento interno (uma vez que todos já tinham lido o documento). O 

15 regulamento foi aprovado por unanimidade. Começou a explicar por que temos que elaborar 

16 o PMGIRS e o que é o Comitê Diretor Local e Grupo de Sustentação e quais suas 

17 atribuições neste processo. Em seguida, explicou o conceito de Resíduos, diferenciando-o 

18 de rejeitos. Falou sobre a política nacional de resíduos sólidos e suas prioridades: não 

19 geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição ambientalmente 

20 adequada dos resíduos sólidos. Em seguida expôs informações relativas ao diagnóstico 

21 socioeconômico (demografia, dados físicos, sociais e econômicos); os indicadores relativos 

22 ao abastecimento de água e esgotamento sanitário; um breve resgate histórico sobre os 

23 resíduos sólidos, sobre a gestão e gerenciamento dos resíduos: FAMCRI, Secretaria de 

24 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária). Expôs sobre 

25 as modalidades: coleta convencional e seletiva. Expôs que em 2014, para uma população 

26 de 206.667 habitantes, foi coletado 1.489,72ton. de coleta seletiva; 47.880,38 ton. de coleta 

27 convencional. A produção de resíduos kg/habitante/dia foi da ordem de 0,66 kg. Apresentou 

28 em seguida a metodologia para caracterização dos resíduos sólidos. Nos roteiros 

29 convencionais, a caracterização dos resíduos apresentou em 12 amostras: 36,44% de 

30 resíduos orgânicos; 13,07% sanitários; 12,73% de plástico filme; 9,10% de papel/papelão; 

31 8,03% de vidro; 7,42% de plástico rígido; 4,49% de têxteis e couro; 2,41% tetrapack; 1,53% 
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32 aço; 4,77% outros. Falou sobre a situação dos resíduos de saúde na rede municipal e 

33 particular; sobre os resíduos da construção civil e de demolições; sobre resíduos volumosos; 

34 resíduos vegetais, pneus; óleo de cozinha; pilhas e baterias; lâmpadas fluorescentes; 

35 embalagens de lubrificantes; agrossilvapastoris; industriais; mineração; de saneamento; 

36 transporte; limpeza urbana. Expôs também sobre as Unidades de triagem e beneficiamento 

37 de materiais recicláveis: ACRICA e CTMAR. Apresentou uma breve descrição das unidades 

38 de triagem, tratamento beneficiamento e disposição dos resíduos de poda; disposição de 

39 resíduos (Aterro: resíduos sólidos domiciliares, bem como os resíduos industriais classe II-A 

40 e II-B e resíduos de construção civil) no aterro sanitário da RAC Saneamento localizado em 

41 Içara; Unidade de reciclagem de entulhos, para produção de agregado reciclado a partir de 

42 resíduos de construção Classe A - Empresa 3R’s, localizada na Rodovia Otávio Dassoler, nº 

43 1.885, Linha Batista  – Criciúma/SC com  capacidade de processamento  de 25 m³/hora. Em 

44 seguida apresentou o custo despendido pela Prefeitura para a execução dos serviços, que 

45 em 2014 cobria 95% das despesas. Há, contudo, 25% em média de inadimplentes. A seguir 

46 expôs sobre a educação ambiental que é realizada pela FAMCRI na rede municipal de 

47 ensino e da UNESC através   do  Centro de Educação Ambiental da UNESC  - Programa de 

48 Educação Ambiental para estudantes e professores de escolas das redes públicas e 

49 privadas de Criciúma e região. Falou sobre o Fórum lixo e Cidadania, constituído por 

50 representações da sociedade civil, como o Centro de Referência em Assistência Social 

51 Teresa Cristina; a ONG Nossa RUA; a Cáritas Diocesana de Criciúma; a Cooperativa de 

52 Trabalhadores de Material Reciclável (CTMAR); a Associação Criciumense de Catadores 

53 (ACRICA); e a Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e do Banco do Brasil. 

54 Tem como meta a melhoria da qualidade de vida de catadores, catadoras e trabalhadores 

55 com material reciclável, que se envolvem direta ou indiretamente com a sustentabilidade 

56 ambiental. Ao concluir a apresentação identificou alguns pontos críticos observados quando 

57 da leitura da realidade dos resíduos no âmbito do Município: necessidade de implantação de 

58 um sistema de informações municipal (série histórica dos diversos tipos de resíduos, 

59 informações contratuais); Necessidade de sistema digital para comprovação (PGRS e 

60 PGRCD), pelos munícipes e pessoas jurídicas; Necessidade de ampliação e otimização 

61 (com controles de produção, indicadores, etc...) do programa de coleta seletiva municipal de 

62 forma a atender os índices de desvio do Plano Nacional de Resíduos Sólidos; Necessidade 

63 de  inclusão dos  catadores de materiais recicláveis (formais e informais), proporcionando- 

64 lhes dignas condições de trabalho, infraestrutura adequada para unidades de triagem, apoio 
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65 técnico e operacional, discutindo ainda a possibilidade de pagamento por serviços 

66 ambientais prestados; Necessidade de revisão do arcabouço legal do município que 

67 regulamenta o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; Necessidade de 

68 revisão da atual forma de cobrança dos serviços de forma a mantê-lo sustentável 

69 financeiramente garantindo os investimentos necessários ao setor; Necessidade de 

70 investimentos em educação ambiental permanente em todos os níveis (população, escolas, 

71 etc); Carência de locais ofertados à população para entrega dos resíduos de grande volume 

72 (PEVS);  Falta de incentivo fiscal às empresas que atuam no ramo de triagem e reciclagem 

73 de  materiais  (foram  relatadas  dificuldades  financeiras  para  atendimento  às  exigências 

74 ambientais; Necessidade de investimentos para regularização das condições de 

75 gerenciamento e armazenamento temporário dos RSS nas unidades de saúde municipais; 

76 Necessidade de contratação de serviço de coleta e destino final de resíduos sólidos 

77 contaminados originados no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal. Apresentou o 

78 calendário das audiências que foram realizadas nos demais bairros e convidou a todos para 

79 participarem da Audiência no dia 01/03, às 19 horas no Auditório do CDL, no Centro. O Eng. 

80 Diogo deixou a palavra livre para manifestações. O senhor Búrigo da PM de Criciúma falou 

81 que o Plano está sendo construído para um horizonte de 20 anos, mas que a cada 4 anos 

82 deverá ser revisado, no momento da elaboração do Plano Plurianual de Investimento (PPA). 

83 A senhora Josefina Dagostini da Cáritas Diocesana informou que houve pouca divulgação 

84 junto a comunidade e perguntou quando o Plano seria finalizado e quanto tempo para ser 

85 colocado em prática. O Engenheiro Diogo informou que foram colado cartazes em diferentes 

86 locais da comunidade, que os agentes de saúde receberam convites para disponibilizar às 

87 famílias, inserções nas rádios e jornais. O prazo para conclusão será provavelmente em 

88 julho e a implementação dependerá da Prefeitura Municipal e dos recursos disponíveis. O 

89 senhor Paulo Cechinel questionou se há algum incentivo do poder público para empresas 

90 privadas atuarem na coleta seletiva. O Engenheiro Diogo respondeu que atualmente não há, 

91 mas o Plano vai trazer diretrizes para criação de mecanismos capazes de atender também a 

92 iniciativa privada. A senhora Valda Cechinel Lúcio expôs que a área rural não é atendida 

93 pela coleta seletiva e terá que ser também inserida. O Eng. Diogo informou que o Plano 

94 atenderá o município como um todo. Outro participante demonstrou interesse em saber 

95 sobre a recuperação de áreas degradadas pela mineração. Diz que há uma maquiagem e 

96 que os órgãos ambientais deveriam agir com maior rigor. Foi também colocado por outro 

97 participante que a ACRICA e CTTMAR têm dificuldades para atuar na coleta seletiva e que 
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98 devem ser profissionalizados. O senhor Paulo César Floriano atua com a coleta de vidro que 

99 leva para as indústrias de São Paulo. E poderia atuar nos Ecopontos com os catadores e 

100 cooperativa, para que pudesse adquirir o vidro. O senhor Gabriel falou dos Ecopontos que 

101 devem estar instalado nas diferentes comunidades. O senhor Búrigo informou da 

102 importância de se constituir um consórcio para o destino final dos resíduos sólidos. Nada 

103 mais tendo a tratar o Eng. Diogo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 

104 presente Audiência, que foi por mim, Maria Teresinha Marcon secretariada. 
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4.13 LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO – QUARTA LINHA 
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4.14 REGISTRO FOTOGRÁFICO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO – 

QUARTA LINHA 

 
 

Figura 11: Apresentação do Diagnóstico à população 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 
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4.15 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO – CENTRO 
 

 

1 ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA RELATIVA A META 2 – DIAGNÓSTICO PARA 

2 ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS 

3 SÓLIDOS (PMGIRS) - DE CRICIÚMA. Aos dias 01 (primeiro) de março de 2016, às 

4 dezenove horas, no Auditório do CDL, localizado na Rua Coronel Pedro Benedet 46, na 

5 UTAP Rio Criciúma, estiveram reunidos os representantes do Comitê Diretor Local e o 

6 Grupo  de  Sustentação,  da  Prefeitura  Municipal,  da  comunidade  em  geral e da dada 

7 Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, conforme lista de presença, parte integrante 

8 desta Ata, para apresentação do relatório META 2 – Diagnóstico relativo ao Plano de 

9 Gerenciamento Integrado  de  Resíduos  Sólidos de Criciúma. O senhor Jader Westrup, 

10 secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico abriu o evento ressaltando que o 

11 mesmo vai dar a direção de como vamos tratar os resíduos em Criciúma. Agradeceu em 

12 nome do Prefeito Márcio Búrigo, a presença de todos. Explicou que este Plano segue as 

13 diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (que é uma visão macro) para 

14 adequarmos a realidade do Município. Reiterou que os aterros como estão hoje não tem 

15 como continuar no futuro e que, apesar das dificuldades, já avançamos em aspectos 

16 relacionados a reciclagem do alumínio, devendo caminhar para aumento da reciclagem das 

17 garrafas pets e do uso dos resíduos orgânicos na compostagem. Relembrou que, quando 

18 morava no interior, o resíduo orgânico era transformado em adubo e usado na horta caseira. 

19 Hoje com o avanço do processo de urbanização deixamos estas atitudes de lado, contudo 

20 dever-se-ia iniciar um processo de compostagem e usar naquela pequena horta caseira 

21 (temperos) que atende a família. Explicou que a Audiência pública atende a um rito legal, 

22 tem por isso um regimento interno (todos receberam uma cópia) e conclamou a todos para 

23 que efetivamente participem do processo de construção deste Plano. Passou a palavra ao 

24 Eng. Diogo Ferreira Alves que conduzirá a presente Audiência, agradeceu a presença de 

25 todos e destacou a importância do evento informando que este Plano resulta de recursos do 

26 Governo do Estado, via Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SDS) que 

27 foram transferidos à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) que 

28 através de processo licitatório contratou a Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda 

29 para sua elaboração. Informou que foi amplamente divulgado o calendário desta Audiência, 

30 via rádio, jornal impresso, site eletrônico, agentes de saúde do Município e colocação de 

31 cartazes em pontos estratégicos. Foi lido o regimento interno e colocado em votação. O 
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32 regulamento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, explicou o conceito de Resíduos, 

33 diferenciando-o de rejeitos. Falou sobre a política nacional de resíduos sólidos e suas 

34 prioridades: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição 

35 ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Expôs informações relativas ao diagnóstico 

36 socioeconômico (demografia, dados físicos, sociais e econômicos); os indicadores relativos 

37 ao abastecimento de água e esgotamento sanitário; um breve resgate histórico sobre os 

38 resíduos sólidos. Em seguida passou a palavra a Eng. Karina que fez uma explanação sobre 

39 a estrutura gerencial atual e as responsabilidades sobre a gestão e gerenciamento dos 

40 resíduos: FAMCRI, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Secretaria de Saúde 

41 (Vigilância Sanitária). Em seguida passou a palavra ao Eng. Mark Rae que expôs os dados 

42 relativos a coleta convencional e seletiva. Ressaltou os quantitativos referentes a 2014, para 

43 uma população de 206.667 habitantes, onde foi coletado 1.489,72ton. de coleta seletiva; 

44 47.880,38  ton.  de coleta convencional. A produção de resíduos kg/habitante/dia foi da 

45 ordem de 0,66 kg. Apresentou em seguida a metodologia para caracterização dos resíduos 

46 sólidos. Nos roteiros convencionais, a caracterização dos resíduos apresentou em 12 

47 amostras: 36,44% de resíduos orgânicos; 13,07% sanitários; 12,73% de plástico filme; 

48 9,10% de papel/papelão; 8,03% de vidro; 7,42% de plástico rígido; 4,49% de têxteis e couro; 

49 2,41% tetrapack; 1,53% aço; 4,77% outros. A Eng. Karina expôs sobre a situação dos 

50 resíduos de saúde na rede municipal e particular; sobre os resíduos da construção civil e de 

51 demolições; sobre resíduos volumosos; resíduos vegetais, pneus; óleo de cozinha; pilhas e 

52 baterias; lâmpadas fluorescentes; embalagens de lubrificantes; agrossilvapastoris; 

53 industriais; mineração; de saneamento; transporte; limpeza urbana. Expôs também sobre as 

54 Unidades  de  Triagem  e  beneficiamento  de  materiais  recicláveis:  ACRICA  e  CTMAR. 

55 Apresentou uma breve descrição das unidades de triagem, tratamento beneficiamento e 

56 disposição dos resíduos de poda; disposição de resíduos (Aterro: resíduos sólidos 

57 domiciliares, bem como os resíduos industriais classe II-A e II-B e resíduos de construção 

58 civil) no aterro sanitário da RAC Saneamento localizado em Içara; Unidade de reciclagem de 

59 entulhos, para produção de agregado reciclado a partir de resíduos de construção Classe A - 

60 Empresa 3R’s, localizada na Rodovia Otávio Dassoler, nº 1.885, Linha Batista – Criciúma/SC 

61 com capacidade de processamento de 25 m³/hora. Em seguida apresentou o custo 

62 despendido pela Prefeitura para a execução dos serviços, que em 2014 cobria 95% das 

63 despesas. Há, contudo, 25% em média de inadimplentes. A seguir o Eng. Diogo expôs sobre 

64 a educação ambiental que é realizada pela FAMCRI na rede municipal de ensino e da 
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65 UNESC através do Centro de Educação Ambiental da UNESC - Programa de Educação 

66 Ambiental para estudantes e professores de escolas das redes públicas e privadas de 

67 Criciúma e região. Falou sobre o Fórum lixo e Cidadania, constituído por representações da 

68 sociedade civil, como o Centro de Referência em Assistência Social Teresa Cristina; a ONG 

69 Nossa RUA; a Cáritas Diocesana de Criciúma; a Cooperativa de Trabalhadores de Material 

70 Reciclável (CTMAR); a Associação Criciumense de Catadores (ACRICA); e a Universidade 

71 do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e do Banco do Brasil. Tem como meta a melhoria da 

72 qualidade de vida de catadores, catadoras e trabalhadores com material reciclável, que se 

73 envolvem direta ou indiretamente com a sustentabilidade ambiental. Ao concluir a 

74 apresentação identificou alguns pontos críticos observados quando da leitura da realidade 

75 dos resíduos no âmbito do Município: necessidade de implantação de um sistema de 

76 informações municipal (série histórica dos diversos tipos de resíduos, informações 

77 contratuais); Necessidade de sistema digital para comprovação (PGRS e PGRCD), pelos 

78 munícipes e pessoas jurídicas; Necessidade de ampliação e otimização (com controles de 

79 produção, indicadores, etc...) do programa de coleta seletiva municipal de forma a atender 

80 os índices de desvio do Plano Nacional de Resíduos Sólidos; Necessidade de inclusão dos 

81 catadores   de materiais  recicláveis (formais e informais), proporcionando-lhes dignas 

82 condições de trabalho, infraestrutura adequada para unidades de triagem, apoio técnico e 

83 operacional, discutindo ainda a possibilidade de pagamento por serviços ambientais 

84 prestados; Necessidade de revisão do arcabouço legal do município que regulamenta o 

85 sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; Necessidade de revisão da atual 

86 forma de cobrança dos serviços de forma a mantê-lo sustentável financeiramente garantindo 

87 os  investimentos  necessários  ao  setor;  Necessidade  de  investimentos  em  educação 

88 ambiental permanente em todos os níveis (população, escolas, etc); Carência de locais 

89 ofertados à população para entrega dos resíduos de grande volume (PEVS); Falta de 

90 incentivo fiscal às empresas que atuam no ramo de triagem e reciclagem de materiais (foram 

91 relatadas dificuldades financeiras para atendimento às exigências ambientais; Necessidade 

92 de investimentos para regularização das condições de gerenciamento e armazenamento 

93 temporário dos RSS nas unidades de saúde municipais; Necessidade de contratação de 

94 serviço de coleta e destino final de resíduos sólidos contaminados originados no pátio de 

95 máquinas da Prefeitura Municipal. Apresentou o calendário das audiências onde foram 

96 realizadas: UTAP Linha Anta, no dia 19/02, às 19:00 horas no Centro Comunitário Vila 

97 Rica; UTAP Rio Cedro no dia 23/02, Centro Comunitário 1ª Linha, Rodovia Alexandre Beloli 
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98 (Lado da Igreja do Bairro); no dia 26/02 na UTAP Baixo Rio Sangão e Quarta Linha 

99 Centro Comunitário Quarta Linha Rodovia Luiz Rosso (Lado da Igreja do Bairro). Abriu a 

100 espaço  para  que  os  presentes  pudessem se manifestar. O senhor Fernando Vaz do 

101 SINDUSCON questionou se com as informações atuais é possível trabalhar as demais 

102 etapas e quais seriam estas etapas? O Eng. Diogo respondeu que o Diagnóstico foi 

103 concluído e as informações servirão de subsídios para as próximas etapas relacionadas ao 

104 prognóstico.  Luiz  Fernando  da   3  R’s informou  que existe software de gestão de 

105 informações que poderiam atuar na melhoria da gestão em resíduos. Diogo informou que as 

106 propostas referentes a melhoria da estrutura de gestão estarão sendo construídas na etapa 

107 seguinte. A representante do CRAS Cristo Redentor perguntou se teríamos palestras que 

108 pudessem ser disponibilizadas e se haverá ampliação da coleta seletiva para mais bairros: O 

109 Eng. Diogo respondeu que poderá ser visto junto a UNESC e FAMCRI. Quanto a coleta 

110 seletiva atualmente não haverá mudança. O Professor Mário indagou se será mantido o 

111 número das audiências como nesta etapa? Diogo informou que esta avaliação será feita em 

112 uma Oficina com os representantes do Comitê Diretor Local e Grupo de Sustentação. Talvez 

113 seria interessante diminuir o número delas e conseguir maior adesão da comunidade. Pois 

114 houve bastante divulgação, mas o público participante não foi expressivo. O senhor Luiz da 

115 3R’s falou que talvez fosse interessante a inserção de chamadas na TV – conscientizando a 

116 comunidade sobre o processo. O senhor Fernando perguntou como a população pode 

117 cobrar os cumprimento das metas. O Engenheiro Diogo expôs que o controle social é parte 

118 importante do processo. O município já tem seu Conselho Municipal de Saneamento que é 

119 constituído de representantes do poder público e sociedade civil. Este espaço é o local 

120 apropriado para o debate, acompanhamento e cobrança das metas. O senhor Tomaz de 

121 Oliveira, presidente da Associação de Moradores do Bairro Operária Nova falou da 

122 importância em conhecer o andamento do Plano porque necessita repassar aos demais 

123 membros de sua comunidade. Nada mais tendo a falar, o Eng. Diogo agradeceu a presença 

124 de todos e deu por encerrada a presente Audiência, que foi por mim, Mark Rae, 

125 secretariada. 
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4.16 LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO – CENTRO 
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4.17 REGISTRO FOTOGRÁFICO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO – 

CENTRO 

 
 

Figura 12: Apresentação do Diagnóstico à população 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 
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Figura 13: Apresentação do Diagnóstico a população 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 
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4.17.1.1 Gestão dos resíduos sólidos começa a ser discutida com a comunidade 

Primeira audiência pública realizada pela Prefeitura de Criciúma ocorreu nesta terça-feira (16), na Vila 

Isabel 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborado pela Prefeitura de Criciúma, com 

o apoio da empresa SC Engenharia e Geotecnologia, contou com a primeira participação da sociedade 

nesta terça-feira (16). Reunidos no Centro Comunitário da Vila Isabel, os moradores da localidade e 

vizinhos do bairro puderam dar suas opiniões sobre o gerenciamento ambientalmente correto dos 

resíduos sólidos para os próximos 20 anos. A audiência pública serve para ouvir as vontades da 

população, tomar conhecimento de suas ideias e aplicar posteriormente no plano. 

Essa foi a primeira audiência pública de uma série de cinco marcadas pela Administração Municipal. “Nós 

temos uma equipe inteira, formada por técnicos de diversas pastas da Prefeitura, além de colaboradores 

de entidades da sociedade civil organizada, mas o PMGIRS diz respeito a todos os cidadãos e por esse 

motivo a participação das pessoas é tão importante nesse processo”, afirma o secretário municipal de 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Jader Westrup. "Esse encontro é um exemplo de 

democracia e cidadania", completa. 

A próxima comunidade onde será realizada a audiência pública é a Vila Rica, nesta quinta-feira (18), às 

19 horas, também no Centro Comunitário. “As audiências foram pensadas em locais estratégicos para 

atender todas as regiões da cidade e ficar mais fácil para a população participar. Mas para aqueles que 

não conseguiram ir à reunião, podem aproveitar as outras quatro que serão realizadas, todas abertas a 

qualquer um que queira contribuir para o crescimento do Plano”, comenta o prefeito Márcio Búrigo. 

O PMGIRS conta com a participação dos seguintes órgãos: Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Assistência Social, Procuradoria Geral do 

Município, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Fundação de Meio Ambiente de 

Criciúma, Câmara Municipal de Vereadores, Acic, CTMAR, Acrica, Apacri, CDL, OAB, Satc, Sindilojas, 

Sinduscon, Uabc, Unesc, Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) e Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SDS). 

Confira abaixo as datas e locais das próximas audiências públicas sobre o Plano Municipal de Gestão 

Integrada dos Resíduos Sólidos. 

 
Local/Endereço Dia Hora 
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Centro Comunitário Vila Rica 

Rua José Geraldo, S/N 
 
18/02/2016 

 
19:00 

Centro Comunitário 1ª Linha 

Rodovia Alexandre Beloli (Lado da Igreja do 

Bairro) 

 

 
23/02/2016 

 

 
19:00 

Centro Comunitário Quarta Linha 

Rodovia Luiz Rosso (Lado da Igreja do Bairro) 

 

26/02/2016 

 

19:00 

Auditório da CDL 

Rua Coronel Pedro Benedet, 46, 4º Andar, 

Centro de Criciúma 

 

 
01/03/2016 

19:00 

 
 

Fonte:                                                                          
http://www.criciuma.sc.gov.br/site/noticia/gestao_dos_residuos_solidos_comeca_a_ser_discutida_com_a_com 

unidade-11027 

http://www.criciuma.sc.gov.br/site/noticia/gestao_dos_residuos_solidos_comeca_a_ser_discutida_com_a_com
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4.18 APRESENTAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PUBLICA 
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5 TERCEIRA OFICINA DO PMGIRS: META 3 - DIAGNÓSTICO 

 

 
5.1 ATA DA OFICINA DO DIAGNÓSTICO 

 

 

1 ATA DA OFICINA DA META 3 COM O COMITÊ DIRETOR LOCAL E COM O GRUPO DE 

2 SUSTENTAÇÃO PARA ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 

3 INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) - DE CRICIÚMA. Aos dias 17 

4 (dezessete)  de  maio  de  2016,  às  quatorze  horas,  no  Auditório da AMREC, estiveram 

5 reunidos em oficina os representantes do Comitê Diretor Local e o Grupo de Sustentação e 

6 técnicos da Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, conforme lista de presença, 

7 parte integrante desta Ata, para apresentação do relatório META 2 – Diagnóstico relativo ao 

8 Plano  de  Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Criciúma. O Engenheiro 

9 Sanitarista e Ambiental Diogo Ferreira Alves, da Empresa SC Engenharia e Geotecnologia 

10 Ltda cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Apresentou um slide com um roteiro 

11 dos trabalhos desta tarde: Apresentação da Empresa SC Engenharia e Geotecnologia 

12 LTDA; Apresentação da META 3 – Aspectos Gerais do Planejamento das Ações e 

13 Apresentação do arranjo regional proposto. Todos acordaram com este roteiro, mas 

14 deixando o café para o final da Oficina. Diogo iniciou falando sobre o conceito de 

15 saneamento e de resíduos; sobre os objetivos e as diretrizes da PNRS. A seguir falou sobre 

16 a PNRS que apresenta em alguns artigos, definições para gestão associada de resíduos 

17 sólidos, a nível estadual e municipal e que o Plano Estadual de Gestão Integrada de 

18 Resíduos Sólidos (PEGIRS/SC - 2012) – apresenta uma proposta de regionalização para 

19 gestão dos resíduos sólidos na AMREC - 2 regiões: “Criciúma” e “Urussanga”, 

20 exemplificadas em mapas. O Professor Mário Guadagnin expôs que a proposta apresentada 

21 de regionalização está adequada e que o consórcio deverá ir além do aterro sanitário e que 

22 hoje os municípios de Forquilhinha e Nova Veneza já possuem triagem de resíduos sólidos 

23 compartilhada. Júlia da FAMCRI fala que não podemos ter um aterro para deixar de estar 

24 refém. Diogo acrescenta que a questão pode ser trabalhada em três direções: Continuar 

25 com o aterro atual; ter um aterro para todos os municípios e ter um aterro exclusivo para 

26 Criciúma. Houve a seguir discussão acerca de uma licitação nova, cuja empresa fará a 

27 coleta de resíduos sólidos em Criciúma. Júlia informa que o estudo de roteirização já foi 
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28 elaborado por esta Empresa. Diogo afirma que este estudo deve ser mais amplo e que 

29 necessita do contrato firmado com esta empresa. Dando sequência apresentou as 

30 definições  das responsabilidades público e privadas em consonância com a lei nº 

31 12.305/2010 e expôs o processo da logística reversa. Ao final apresentou o cronograma das 

32 demais atividades: Oficina das Metas 4 e 5 no dia 1 de junho de 2016. As Audiências 

33 Públicas serão realizadas nos dias 14/15/16 de junho de 2016, concentradas no Centro, Rio 

34 Maina e Quarta Linha. Foi sugerido contatar a Caritas Diocesana para divulgação. Caberá a 

35 Prefeitura a divulgação através das rádios, jornais comunitários e a distribuição de 

36 mosquitinhos via agentes de saúde, afixação de cartazes nos locais de movimentação de 

37 pessoas (centro comunitário, postos de saúde, igreja, prefeitura, câmara de Vereadores). 

38 Diogo informou que os documentos estará disponíveis no site www.pmgirscriciuma.com br 

39 a partir do dia 20 de maio. Agradeceu e deu por encerrada a presente Oficina que foi por 

40 mim, Diogo, secretariada. 

http://www.pmgirscriciuma.com/
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5.2 LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DO DIAGNÓSTICO 
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5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DA OFICINA DO DIAGNOSTICO 
 
 
 

Figura 14: Apresentação do Diagnóstico ao Comitê diretor local e Grupo de Sustentação 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 
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6 QUARTA OFICINA DO PMGIRS: META 4 E 5 - PROGNÓSTICO 

 

 
6.1 ATA DA OFICINA DO PROGNÓSTICO 

 

 

1 ATA DA OFICINA REFERENTE AS METAS 4 E 5 COM O COMITÊ DIRETOR LOCAL E 

2 COM O GRUPO DE SUSTENTAÇÃO PARA ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE 

3 GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) - DE CRICIÚMA. 
 

4 No primeiro dia de junho de 2016, às catorze horas, no Auditório da AMREC, estiveram 

5 reunidos em oficina os representantes do Comitê Diretor Local e o Grupo de Sustentação e 

6 técnicos da Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, conforme lista de presença, 

7 parte integrante desta Ata, para apresentação do relatório da META 4 – Planejamento das 

8 ações do Plano e META 5 - Agendas de implementação do Plano e Monitoramento 

9 relativo ao Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Criciúma. O 

10 Engenheiro Sanitarista e Ambiental Diogo Ferreira Alves, da Empresa SC Engenharia e 

11 Geotecnologia Ltda fez a abertura dos trabalhos agradecendo a participação de todos e 

12 inicia apresentando a pauta da presente Oficina e destacou alguns pontos da PNRS: 

13 aspectos conceituais do Plano; os principais instrumentos: coleta seletiva, logística reversa, 

14 criação e ou desenvolvimento de cooperativa de catadores e o sistema de informação 

15 municipal. Em seguida passou a palavra para o Engenheiro Sanitarista e Ambiental Mark 

16 Era que passou a apresentar a META 4, com a estruturação dos cenários criados para a 

17 gestão futura dos resíduos sólidos no município, demonstrando a projeção populacional para 

18 Criciúma. Em seguida apresentou as projeções de resíduos sólidos urbanos, bem como os 

19 percentuaus de desvio e de recicláveis secos dispostos em aterro sanitário, em 

20 conformidade com os estudos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O senhor Búrigo 

21 questionou se as projeções para a população rural contemplavam os resíduos de 

22 agrotóxicos. Mark falou que a projeção apresentada seria de resíduos sólidos urbanos e que 

23 a projeção de resíduos de agrotóxicos foi realizada de forma simplificada, sendo que uma 

24 das ações mais importantes seria a criação de mecanismos para medir as quantidades 

25 geradas. Em seguida apresentou a Meta 4 – Modelo Tecnológico, considerando a visão 

26 regional. O senhor Búrigo questionou se para a organização da central regional de 
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27 gerenciamento de resíduos estavam previstos custos com a disposição final de alguns tipos 

28 de resíduos em aterro sanitário. Mark respondeu que não, que o gerenciamento dos 

29 resíduos sólidos urbanos não envolvia o apoio da central de gerenciamento de resíduos. 

30 Diogo explicou que uma quantidade mínima de rejeitos seria gerada nesta unidade, uma vez 

31 que os resíduos devem estar segregados para a organização deste local. Búrigo questionou 

32 se para a quantidade de população que Criciúma possui, seria viável a instituição de um 

33 consórcio público. Mark respondeu que sim, que os serviços poderiam ser contratados pelo 

34 consórcio, reduzindo o custo para todos os municípios. A seguir trabalhou também as 12 

35 estratégias, programas e ações para o horizonte de 20 anos: num prazo imediato; a curto 

36 prazo; a médio prazo e longo prazo com os investimentos necessários. Apresentou também 

37 as necessidades de uma nova estrutura gerencial. O senhor Búrigo questionou se para o 

38 atendimento às metas presentes no plano seria possível utilizar os projetos já existentes. 

39 Diogo respondeu que sim, que o planejamento proposto para o município contempla a 

40 continuidade das ações e projetos existentes, incluindo a melhoria de todos os processos. 

41 Artur  questionou  como  seria  a  efetivação  do  consórcio,  com  a  divisão  de  custos  por 

42 município. Mark respondeu que os custos serão rateados de acordo com a população de 

43 cada município integrante do consórcio público a ser formado na região. Diogo exemplificou 

44 o aumento da capacidade técnica e gerencial, pois o consórcio contara com equipe técnica 

45 para apoio aos municípios. Mark discorreu, ainda, sobre a necessidade de organização de 

46 um programa de educação ambiental, em nível generalizado, pois sem estas ações a 

47 população não irá contribuir com o gerenciamento adequado de resíduos. A senhora Sabrina 

48 questionou como será realizada a divisão de custos do consórcio em relação às metas 

49 estabelecidas. Diogo explicou que todas as ações do Plano devem ser desenvolvidas ao 

50 longo dos vinte anos de planejamento, de acordo com os períodos imediato, curto, médio e 

51 longo prazo. Em seguida foi exposto os itens da Meta 5 relativo as Agendas de 

52 implementação para os diferentes setores, e monitoramento das ações do PMGIRS e 

53 verificação dos resultados, com a Utilização de indicadores no processo de avaliação: 

54 Identificar se os objetivos propostos pelos programas, projetos e ações foram alcançados; 

55 Medir as mudanças ocorridas na fase de execução, dentro de um determinado prazo e numa 

56 área específica. Elaborar ajustes na legislação, relativos aos Instrumentos de planejamento: 

57 Plano Municipal de Coleta Seletiva, Planos de Gerenciamento Específicos (PGE) para 

58 grandes geradores, Plano Municipal de gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde 

59 (RSS), Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC); Código de 



MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
108 

 

 

60 Posturas com adequação ao PMGIRS; Inter-relação entre o PMGIRS e o licenciamento 

61 ambiental em vigor; Padronização dos coletores em edificações; Código de Obras com a 

62 adoção dos Planos de Gerenciamento Específicos (PGE); Exigência de que os projetos de 

63 engenharia deverão estar em consonância com a Lei Federal Nº 12.305/2010; no Código 

64 Tributário com a Implantação de critérios na definição de taxas relativas aos serviços de 

65 manejo de resíduos sólidos, assim como incentivos fiscais, financeiros ou creditícios; 

66 Incentivo ao reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem. Concluiu enfatizando que o 

67 plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem a função de facilitar as ações 

68 técnicas  a  serem implementadas no setor de limpeza urbana, como também no 

69 desenvolvimento e consolidação da política municipal de resíduos sólidos. Ao final da 

70 apresentação Diogo pediu auxílio aos presentes para atuação na divulgação das datas da 

71 última audiência pública, deixou, com os membros do comitê diretor local e grupo de 

72 sustentação, quinhentos cartazes e dois mil mosquitinhos para auxílio na divulgação das 

73 audiências vindouras. Nada mais tendo a tratar, Diogo agradeceu a participação de todos e 

74 deu por encerrada a presente reunião, que foi por mim, Diogo Ferreira Alves, secretariada. 
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6.2 LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DO PROGNÓSTICO 
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6.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DA OFICINA DO PROGNOSTICO 
 
 
 

Figura 15: Apresentação do Prognóstico ao Comitê diretor local e Grupo de Sustentação 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 
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Figura 16: Apresentação do Prognóstico ao Comitê diretor local e Grupo de Sustentação 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 
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7 SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PMGIRS: PROGNÓSTICO 

 

 
7.1 EDITAL DE CONVOCAÇÂO 
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7.2 CONVITE PARA SEGUNDA AUDIÊNCIA 
 
 
 

Figura 17: Convite para a Segunda Audiência para ser distribuíodo à população 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda. 2016 
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7.3 ATA SEGUNDA AUDIÊNCIA DO PMGIRS: PROGNOSTICO – VILA ISABEL 
 

 

1 ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA RELATIVA AS METAS 3, 4 e 5 – PROGNÓSTICO PARA 

2 ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS 

3 SÓLIDOS (PMGIRS) DE CRICIÚMA. Aos dias 15 (quatorze) de junho de 2016, às dezenove 

4 horas, no Centro Comunitário de Vila Isabel no Rio Maina, estiveram reunidos os 

5 representantes do Comitê Diretor Local, do Grupo de Sustentação, da Prefeitura Municipal, 

6 da  comunidade em geral e da Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, conforme 

7 lista de presença, parte integrante desta Ata, para apresentação do relatório METAS 3, 4 e 

8 5 – Prognóstico relativo ao Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de 

9 Criciúma. O Eng. Diogo Ferreira Alves agradeceu a presença de todos e iniciou os trabalhos 

10 apresentando a estrutura da Audiência que contemplará: apresentação de uma síntese da 

11 META 3 – Aspectos Gerais do Planejamento das Ações; Apresentação do arranjo regional 

12 proposto; Apresentação de uma síntese da META 4 – Planejamento das Ações do Plano; 

13 Estratégias, programas, metas e ações para o PMGIRS; Apresentação de uma síntese da 

14 META 5 – Agendas de Implementação do Plano e Monitoramento; Agendas de 

15 implementação para os diferentes setores, e monitoramento das ações do PMGIRS e 

16 verificação dos resultados; Proposta de legislação para o PMGIRS. Em seguida leu o 

17 Regimento interno que foi aprovado por unanimidade. Começou sua exposição, retomando o 

18 conceito de saneamento básico, de resíduos sólidos. Por que a Prefeitura terá que elaborar 

19 seu PMGIRS? As etapas do PMGIRS; os princípios da Política Nacional de Resíduos 

20 Sólidos. A responsabilidade compartilhada entre poder público, setor privado e sociedade 

21 civil. Depois desta parte introdutória iniciou a exposição relativo a Meta 3 sobre o Arranjo 

22 Regional-Gestão Associada, conforme prevê o artigo 18 da Lei 12.305/2010. Apresentou a 

23 proposta de criação de um consórcio contemplando os municípios de Criciúma, Balneário 

24 Rincão, Forquilhinha, Nova Veneza e Içara para a gestão dos resíduos sólidos. Sendo a 

25 proposta aprovada pelos presentes. A seguir apresentou as responsabilidades do poder 

26 público  e  do  poder  privado  quanto  aos  diferentes  tipos  de  resíduos  sólidos.  A  Lei  nº 

27 12.305/2010 indica que os municípios devem definir quando os resíduos gerados em 

28 estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços poderão ser equiparados aos 

29 resíduos  domiciliares, devido  a  sua natureza,  composição  ou  volume  e com  isto  serem 

30 atendidos pelo serviço público municipal.  Pequenas quantidades de resíduos de construção 

31 civil geradas esporadicamente pelos munícipes ocorrem de forma difusa na área urbana, os 
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32 quais muitas vezes são descartados em locais inadequados, geralmente áreas públicas, 

33 ocasionando despesas ao município. Apesar do manejo destes resíduos, de acordo com a 

34 PNRS, ser da responsabilidade do gerador, medidas para disciplinar seu descarte podem 

35 reduzir o custo com este serviço de limpeza urbana. A geração de resíduos volumosos nas 

36 residências urbanas, tais como sofás, colchões, móveis, etc., tem aumentado muito nos 

37 últimos anos, os quais não podem ser recolhidos pelo serviço de coleta regular, e, portanto, 

38 há necessidade de estabelecer estratégia para sua gestão com definição das 

39 responsabilidades   de   cada   ator.   Trabalhou,   em   seguida,   a  logística  reversa que 

40 instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de 

41 ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

42 sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

43 produtivos, ou  outra  destinação. Em  seguida,  passou  a  palavra ao  Engenheiro Mark que 

44 expôs a Meta 4, apresentando os cenários: tendencial (desfavorável) - considera um futuro 

45 sem mudanças (indesejável), de acordo com a realidade atual (Meta 2 – Diagnóstico de 

46 Resíduos Sólidos), gerando inseguranças na gestão dos resíduos sólidos; favorável 

47 (desejável) - Considera mudanças radicais na gestão dos processos e serviços e o 

48 cumprimento integral das metas estabelecidas nos dispositivos legais e possível 

49 (intermediário) - Avaliado como um futuro possível, constituindo o ambiente para o qual se 

50 desenvolve o planejamento e suas diretrizes, estratégias, metas, investimentos e 

51 procedimentos de caráter político institucional, vislumbrado como necessários para alcançar 

52 o  planejamento adequado ao PMGIRS  (ação  gradual).  O  cenário  escolhido foi o possível 

53 para  um  horizonte  de 20  anos,  onde  o  Município  terá  uma  população  total de 246.490 

54 habitantes em  2035, com  percentual de recicláveis secos recuperados para reciclagem  em 

55 94,5%  2035  com  percentual  de  recicláveis  orgânicos  recuperados  para  tratamento  em 

56 93,0%. Em seguida foi apresentado o modelo tecnológico para a gestão integrada de 

57 resíduos sólidos em Criciúma na visão regional: coleta convencional e de recicláveis; 

58 manejos dos resíduos da construção civil e de demolição; Rede regional de PEV’s. A partir 

59 do modelo tecnológico indicado, foram definidas 12 estratégias para implantação do 

60 PMGIRS. Para cada uma delas foram definidos programas, ações e metas. Estratégia para 

61 Fortalecimento da Gestão dos Resíduos Sólidos no Município; Estratégia para 

62 sustentabilidade econômica e financeira dos serviços de limpeza pública e manejo de 

63 resíduos sólidos; Estratégia para adequação da coleta dos resíduos sólidos domiciliares; 

64 Estratégia para estruturação dos serviços de limpeza pública; Estratégia para redução da 
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65 quantidade de resíduos sólidos encaminhados aos aterros sanitários; Estratégia para destino 

66 final adequado dos resíduos sólidos gerados no município; Estratégia para gestão dos 

67 Resíduos de Serviços de Saúde; Estratégia para gestão dos resíduos de construção e 

68 demolição (RCD); Estratégia para gestão dos Resíduos sujeitos à logística reversa 

69 obrigatória, medicamentos vencidos e óleos comestíveis e Gestão dos Resíduos Sujeitos a 

70 Plano de Gerenciamento Específico – PGE; Estratégia para a Inclusão social e produtiva das 

71 catadoras e catadores de materiais recicláveis e Estratégia para a educação ambiental 

72 voltada ao manejo de resíduos sólidos. O investimento nestas estratégias em prazo imediato 

73 será de R$ 61.467.058,35; a curto prazo de R$ 96.636.977,07; a médio prazo em R$ 

74 113.033.544,01 e a longo prazo, de R$ 93.188.215,36. Mas, para que estes investimentos 

75 sejam implantados ao longo do tempo será necessário: adequar o valor cobrado na taxa de 

76 lixo   de   forma   a   garantir   a   sustentabilidade   econômico-financeira   da   gestão   e  do 

77 gerenciamento dos resíduos sólidos (Art. 29 – Lei 11.445/2010) – diminuir a inadimplência; 

78 atualizar anualmente os valores cobrados por economia, de acordo com os valores 

79 praticados e investidos. E Implantar no Município sistema de controles dos custos 

80 operacionais e dos contratos relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, por centros de 

81 custos. A gestão, o gerenciamento e fiscalização das questões relativas aos resíduos 

82 sólidos: Departamento de Saneamento Básico, com Gerência de Resíduos Sólidos, na atual 

83 estrutura da Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, com apoio da 

84 FAMCRI. A execução dos serviços de limpeza pública (poda, capina e varrição e coleta de 

85 resíduos sólidos) poderão continuar com a Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e 

86 Mobilidade Urbana. Cabe acrescentar, contudo, que as ações constantes no PMGIRS 

87 prescindem de um planejamento integrado, que envolverá as demais Secretarias da 

88 Administração Municipal. Em seguida foi exposto os itens da Meta 5 relativo as Agendas de 

89 implementação para os diferentes setores, e monitoramento das ações do PMGIRS e 

90 verificação dos resultados, com a Utilização de indicadores no processo de avaliação: 

91 Identificar se os objetivos propostos pelos programas, projetos e ações foram alcançados; 

92 Medir as mudanças ocorridas na fase de execução, dentro de um determinado prazo e numa 

93 área específica. Elaborar ajustes na legislação, relativos aos Instrumentos de planejamento: 

94 Plano Municipal de Coleta Seletiva, Planos de Gerenciamento Específicos (PGE) para 

95 grandes geradores, Plano Municipal de gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde 

96 (RSS), Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC); Código de 

97 Posturas com adequação ao PMGIRS; Inter-relação entre o PMGIRS e o licenciamento 
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98 ambiental em vigor; Padronização dos coletores em edificações; Código de Obras com a 

99 adoção dos Planos de Gerenciamento Específicos (PGE); Exigência de que os projetos de 

100 engenharia deverão estar em consonância com a Lei Federal Nº 12.305/2010; no Código 

101 Tributário com a Implantação de critérios na definição de taxas relativas aos serviços de 

102 manejo de resíduos sólidos, assim como incentivos fiscais, financeiros ou creditícios; 

103 Incentivo ao reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem. Concluiu enfatizando que o 

104 plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem a função de facilitar as ações 

105 técnicas  a  serem implementadas no setor de limpeza urbana, como também no 

106 desenvolvimento e consolidação da política municipal de resíduos sólidos. Após a exposição 

107 foi aberta a palavra aos presentes. O senhor Pedro Paulo questionou se é possível prever o 

108 pagamento pelos serviços prestados pelas cooperativas? Mark respondeu que sim e que 

109 está previsto no Plano e deve ser discutido. O senhor Pedro Paulo continuou perguntando 

110 se é possível elaborar uma lei neste sentido? Mark respondeu que sim. É possível criar uma 

111 legislação para apoiar a organização das cooperativas. O senhor Pedro Paulo continua 

112 perguntando qual é o potencial de recicláveis? Mark apresentou as metas de reciclagem e o 

113 seu potencial de desvio. O senhor Pedro Paulo argumenta que é preciso a população ter 

114 consciência sobre a importância da reciclagem e que o poder público tem que investir em 

115 educação ambiental. Mark complementou afirmando que é importante também investir no 

116 processo de coleta seletiva e na organização dos catadores. Não havendo mais nenhuma 

117 manifestação o Engenheiro Diogo agradeceu a todos e deu por encerrada a presente 

118 Audiência que foi por mim, Mark Rae, secretariada. 
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7.5 FOTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROGNÓSTICO DO PMGIRS – VILA ISABEL 
 
 
 

Figura 18: Apresentação do Prognóstico à população. 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 
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7.6 ATA SEGUNDA AUDIÊNCIA DO PMGIRS: PROGNOSTICO – QUARTA LINHA 
 

 

1 ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA RELATIVA AS METAS 3, 4 e 5 – PROGNÓSTICO PARA 

2 ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS 

3 SÓLIDOS (PMGIRS) DE CRICIÚMA. Aos dias 15 (quinze) de junho de 2016, às dezenove 

4 horas, no Centro Comunitário 4ª Linha, localizado na Rodovia Luiz Rosso, na UTAP Rio 

5 Sangão e Quarta Linha estiveram reunidos os representantes do Comitê Diretor Local, do 

6 Grupo de Sustentação, da Prefeitura Municipal, da comunidade em geral e da Empresa SC 

7 Engenharia e Geotecnologia Ltda, conforme lista de presença, parte integrante desta Ata, 

8 para apresentação do relatório METAS 3, 4 e 5 – Prognóstico relativo ao Plano de 

9 Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Criciúma. O Eng. Mark Rae agradeceu a 

10 presença de todos e iniciou os trabalhos apresentando a estrutura da Audiência que 

11 contemplará: apresentação de uma síntese da META 3 – Aspectos Gerais do Planejamento 

12 das Ações; Apresentação do arranjo regional proposto; Apresentação de uma síntese da 

13 META 4 – Planejamento das Ações do Plano; Estratégias, programas, metas e ações para o 

14 PMGIRS; Apresentação de uma síntese da META 5 – Agendas de Implementação do Plano 

15 e Monitoramento; Agendas de implementação para os diferentes setores, e monitoramento 

16 das ações do PMGIRS e verificação dos resultados; Proposta de legislação para o PMGIRS. 

17 Em seguida colocou em votação o Regimento interno (uma vez que todos já tinham lido o 

18 documento). O regulamento foi aprovado por unanimidade. Começou sua exposição, 

19 retomando o conceito de saneamento básico, de resíduos sólidos. Por que a Prefeitura terá 

20 que elaborar seu PMGIRS? As etapas do PMGIRS; os princípios da Política Nacional de 

21 Resíduos Sólidos. A responsabilidade compartilhada entre poder público, setor privado e 

22 sociedade civil. Depois desta parte introdutória iniciou a exposição relativo a Meta 3 sobre o 

23 Arranjo Regional-Gestão Associada, conforme prevê o artigo 18 da Lei 12.305/2010. 

24 Apresentou a proposta de criação de um consórcio contemplando os municípios de 

25 Criciúma, Balneário Rincão, Forquilhinha, Nova Veneza e Içara para a gestão dos resíduos 

26 sólidos. Sendo a proposta aprovada pelos presentes. A seguir apresentou as 

27 responsabilidades do poder público e do poder privado quanto aos diferentes tipos de 

28 resíduos sólidos. A Lei nº 12.305/2010 indica que os municípios devem definir quando os 

29 resíduos gerados em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços poderão ser 

30 equiparados aos resíduos domiciliares, devido a sua natureza, composição ou volume e com 

31 isto serem atendidos pelo serviço público municipal. Pequenas quantidades de resíduos de 
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32 construção civil geradas esporadicamente pelos munícipes ocorrem de forma difusa na área 

33 urbana, os quais muitas vezes são descartados em locais inadequados, geralmente áreas 

34 públicas, ocasionando despesas ao município. Apesar do manejo destes resíduos, de 

35 acordo com a PNRS, ser da responsabilidade do gerador, medidas para disciplinar seu 

36 descarte podem reduzir o custo com este serviço de limpeza urbana. A geração de resíduos 

37 volumosos   nas   residências   urbanas, tais  como: sofás, colchões, móveis, etc., tem 

38 aumentado muito nos últimos anos, os quais não podem ser recolhidos pelo serviço de 

39 coleta regular, e, portanto, há necessidade de estabelecer estratégia para sua gestão com 

40 definição das responsabilidades de cada ator. Trabalhou, em seguida, a logística reversa 

41 que instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de 

42 ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

43 sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

44 produtivos, ou outra destinação. Em seguida, já na Meta 4, apresentou os cenários: 

45 tendencial (desfavorável) - considera um futuro sem mudanças (indesejável), de acordo com 

46 a realidade atual (Meta 2 – Diagnóstico de Resíduos Sólidos), gerando inseguranças na 

47 gestão dos resíduos sólidos; favorável (desejável) - Considera mudanças radicais na gestão 

48 dos processos e serviços e o cumprimento integral das metas estabelecidas nos dispositivos 

49 legais e possível (intermediário) - Avaliado como um futuro possível, constituindo o ambiente 

50 para o qual se desenvolve o planejamento e suas diretrizes, estratégias, metas, 

51 investimentos e procedimentos de caráter político institucional, vislumbrado como 

52 necessários para alcançar o planejamento adequado ao PMGIRS (ação gradual). O cenário 

53 escolhido foi o possível para um horizonte de 20 anos, onde o Município terá uma população 

54 total de 246.490 habitantes em 2035, com percentual de recicláveis secos recuperados para 

55 reciclagem em 94,5% 2035 com percentual de recicláveis orgânicos recuperados para 

56 tratamento em 93,0%. Em seguida foi apresentado o modelo tecnológico para a gestão 

57 integrada de resíduos sólidos em Criciúma na visão regional: coleta convencional e de 

58 recicláveis; manejos dos resíduos da construção civil e de demolição; Rede regional de 

59 PEV’s. A partir do modelo tecnológico indicado, foram definidas 12 estratégias para 

60 implantação do PMGIRS. Para cada uma delas foram definidos programas, ações e metas. 

61 Estratégia para Fortalecimento da Gestão dos Resíduos Sólidos no Município; Estratégia 

62 para sustentabilidade econômica e financeira dos serviços de limpeza pública e manejo de 

63 resíduos sólidos; Estratégia para adequação da coleta dos resíduos sólidos domiciliares; 

64 Estratégia para estruturação dos serviços de limpeza pública; Estratégia para redução da 
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65 quantidade de resíduos sólidos encaminhados aos aterros sanitários; Estratégia para destino 

66 final adequado dos resíduos sólidos gerados no município; Estratégia para gestão dos 

67 Resíduos de Serviços de Saúde; Estratégia para gestão dos resíduos de construção e 

68 demolição (RCD); Estratégia para gestão dos Resíduos sujeitos à logística reversa 

69 obrigatória, medicamentos vencidos e óleos comestíveis e Gestão dos Resíduos Sujeitos a 

70 Plano de Gerenciamento Específico – PGE; Estratégia para a Inclusão social e produtiva das 

71 catadoras e catadores de materiais recicláveis e Estratégia para a educação ambiental 

72 voltada ao manejo de resíduos sólidos. O investimento nestas estratégias em prazo imediato 

73 será de R$ 61.467.058,35; a curto prazo de R$ 96.636.977,07; a médio prazo em R$ 

74 113.033.544,01 e a longo prazo, de R$ 93.188.215,36. Mas, para que estes investimentos 

75 sejam implantados ao longo do tempo será necessário: adequar o valor cobrado na taxa de 

76 lixo   de   forma   a   garantir   a   sustentabilidade   econômico-financeira   da   gestão   e  do 

77 gerenciamento dos resíduos sólidos (Art. 29 – Lei 11.445/2010) – diminuir a inadimplência; 

78 atualizar anualmente os valores cobrados por economia, de acordo com os valores 

79 praticados e investidos. E Implantar no Município sistema de controles dos custos 

80 operacionais e dos contratos relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, por centros de 

81 custos. A gestão, o gerenciamento e fiscalização das questões relativas aos resíduos 

82 sólidos: Departamento de Saneamento Básico, com Gerência de Resíduos Sólidos, na atual 

83 estrutura da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, com apoio da FAMCRI. A 

84 execução dos serviços de limpeza pública (poda, capina e varrição e coleta de resíduos 

85 sólidos) poderão continuar com a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Cabe 

86 acrescentar, contudo, que as ações constantes no PMGIRS prescindem de um 

87 planejamento integrado, que envolverá as demais Secretarias da Administração Municipal. 

88 Em seguida foi exposto os itens da Meta 5 relativo as Agendas de implementação para os 

89 diferentes setores, e monitoramento das ações do PMGIRS e verificação dos resultados, 

90 com a Utilização de indicadores no processo de avaliação: Identificar se os objetivos 

91 propostos  pelos  programas,  projetos  e  ações  foram  alcançados;  Medir  as  mudanças 

92 ocorridas na fase de execução, dentro de um determinado prazo e numa área específica. 

93 Elaborar ajustes na legislação, relativos aos Instrumentos de planejamento: Plano Municipal 

94 de Coleta Seletiva, Planos de Gerenciamento Específicos (PGE) para grandes geradores, 

95 Plano Municipal de gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS), Plano de 

96 Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC); Código de Posturas com 

97 adequação ao PMGIRS; Inter-relação entre o PMGIRS e o licenciamento ambiental em 
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98 vigor; Padronização dos coletores em edificações; Código de Obras com a adoção dos 

99 Planos de Gerenciamento Específicos (PGE); Exigência de que os projetos de engenharia 

100 deverão estar em consonância com a Lei Federal Nº 12.305/2010; no Código Tributário com 

101 a Implantação de critérios na definição de taxas relativas aos serviços de manejo de 

102 resíduos sólidos, assim como incentivos fiscais, financeiros ou creditícios; Incentivo ao 

103 reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem. Concluiu enfatizando que o plano municipal 

104 de gestão integrada de resíduos sólidos tem a função de facilitar as ações técnicas a serem 

105 implementadas no setor de limpeza urbana, como também no desenvolvimento e 

106 consolidação da política municipal de resíduos sólidos. Após a exposição foi aberta a 

107 palavra aos presentes. Não houve nenhuma manifestação. O Engenheiro Mark agradeceu a 

108 todos e deu por encerrada a presente Audiência que foi por mim, Maria Teresinha Marcon 

109 secretariada. 
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7.8 FOTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROGNÓSTICO DO PMGIRS – QUARTA 

LINHA 

 
 

Figura 19: Apresentação do Prognóstico à população. 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 
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7.9 ATA SEGUNDA AUDIÊNCIA DO PMGIRS: PROGNOSTICO – CENTRO 
 

 

1 ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA RELATIVA AS METAS 3, 4 e 5 – PROGNÓSTICO PARA 

2 ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS 

3 SÓLIDOS (PMGIRS) DE CRICIÚMA. Aos dias 16 (dezesseis) de junho de 2016, às 

4 dezenove horas, no Auditório da CDL, estiveram reunidos em audiência pública os 

5 representantes do Comitê Diretor Local e o Grupo de Sustentação, sociedade civil e técnicos 

6 da Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, conforme lista de presença, parte 

7 integrante desta Ata, para apresentação do relatório que compreende a META 3 – Aspectos 

8 Gerais do Planejamento das Ações, a META 4 – Planejamento das ações do Plano e a 

9 META 5 - Agendas de implementação do Plano e Monitoramento relativo ao Plano de 

10 Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Criciúma. O senhor Diogo Ferreira Alves, 

11 da Empresa SC Engenharia e Geotecnologia Ltda fez a abertura da audiência pública 

12 agradecendo a participação de todos, e iniciou os trabalhos apresentando a estrutura da 

13 Audiência que contemplará: apresentação de uma síntese da META 3 – Aspectos Gerais do 

14 Planejamento das Ações; Apresentação do arranjo regional proposto; Apresentação de uma 

15 síntese da META 4 – Planejamento das Ações do Plano; Estratégias, programas, metas e 

16 ações para o PMGIRS; Apresentação de uma síntese da META 5 – Agendas de 

17 Implementação do Plano e Monitoramento; Agendas de implementação para os diferentes 

18 setores, e monitoramento das ações do PMGIRS e verificação dos resultados; Proposta de 

19 legislação para o PMGIRS. Em seguida colocou em votação o Regimento interno (uma vez 

20 que todos já tinham lido o documento). O regulamento foi aprovado por unanimidade. 

21 Começou sua exposição, retomando o conceito de saneamento básico, de resíduos sólidos. 

22 Por que a Prefeitura terá que elaborar seu PMGIRS? As etapas do PMGIRS; os princípios 

23 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A responsabilidade compartilhada entre poder 

24 público, setor privado e sociedade civil. Depois desta parte introdutória iniciou a exposição 

25 relativo a Meta 3 sobre o Arranjo Regional-Gestão Associada, conforme prevê o artigo 18 

26 da Lei 12.305/2010. Apresentou a proposta de criação de um consórcio contemplando os 

27 municípios de Criciúma, Balneário Rincão, Forquilhinha, Nova Veneza e Içara para a gestão 

28 dos resíduos sólidos. Em seguida passou a palavra para o Engenheiro Sanitarista e 

29 Ambiental Mark, que apresentou as responsabilidades do poder público e do poder privado 

30 quanto  aos  diferentes  tipos  de  resíduos  sólidos.  A  Lei  nº  12.305/2010  indica  que  os 

31 municípios devem definir quando os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais e 
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32 prestadores de serviços poderão ser equiparados aos resíduos domiciliares, devido a sua 

33 natureza, composição ou volume e com isto serem atendidos pelo serviço público municipal. 

34 Pequenas quantidades de resíduos de construção civil geradas esporadicamente pelos 

35 munícipes ocorrem de forma difusa na área urbana, os quais muitas vezes são descartados 

36 em locais inadequados, geralmente áreas públicas, ocasionando despesas ao município. 

37 Apesar do manejo destes resíduos, de acordo com a PNRS, ser da responsabilidade do 

38 gerador, medidas para disciplinar seu descarte podem reduzir o custo com este serviço de 

39 limpeza urbana. A geração de resíduos volumosos nas residências urbanas, tais como: 

40 sofás, colchões, móveis, etc., tem aumentado muito nos últimos anos, os quais não podem 

41 ser recolhidos pelo serviço de coleta regular, e, portanto, há necessidade de estabelecer 

42 estratégia para sua gestão com definição das responsabilidades de cada ator. Trabalhou, 

43 em seguida, a logística reversa que é um instrumento de desenvolvimento econômico e 

44 social  caracterizado  por  um  conjunto  de  ações,  procedimentos  e  meios  destinados  a 

45 viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

46 reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação. Em 

47 seguida, já na Meta 4, apresentou os cenários: tendencial (desfavorável) - considera um 

48 futuro sem mudanças (indesejável), de acordo com a realidade atual (Meta 2 – Diagnóstico 

49 de Resíduos Sólidos), gerando inseguranças na gestão dos resíduos sólidos; favorável 

50 (desejável) - Considera mudanças radicais na gestão dos processos e serviços e o 

51 cumprimento integral das metas estabelecidas nos dispositivos legais e possível 

52 (intermediário) - Avaliado como um futuro possível, constituindo o ambiente para o qual se 

53 desenvolve o planejamento e suas diretrizes, estratégias, metas, investimentos e 

54 procedimentos de caráter político institucional, vislumbrado como necessários para alcançar 

55 o planejamento adequado ao PMGIRS (ação gradual). O cenário escolhido foi o possível 

56 para  um  horizonte  de 20  anos,  onde  o  Município  terá  uma  população  total de 246.490 

57 habitantes em  2035, com  percentual de recicláveis secos recuperados para reciclagem  em 

58 94,5%  2035  com  percentual  de  recicláveis  orgânicos  recuperados  para  tratamento  em 

59 93,0%. Em seguida foi apresentado o modelo tecnológico para a gestão integrada de 

60 resíduos sólidos em Criciúma na visão regional: coleta convencional e de recicláveis; 

61 manejos dos resíduos da construção civil e de demolição; Rede regional de PEV’s. A partir 

62 do modelo tecnológico indicado, foram definidas 12 estratégias para implantação do 

63 PMGIRS. Para cada uma delas foram definidos programas, ações e metas. Estratégia para 

64 Fortalecimento da Gestão dos Resíduos Sólidos no Município; Estratégia para 
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65 sustentabilidade econômica e financeira dos serviços de limpeza pública e manejo de 

66 resíduos sólidos; Estratégia para adequação da coleta dos resíduos sólidos domiciliares; 

67 Estratégia para estruturação dos serviços de limpeza pública; Estratégia para redução da 

68 quantidade de resíduos sólidos encaminhados aos aterros sanitários; Estratégia para destino 

69 final adequado dos resíduos sólidos gerados no município; Estratégia para gestão dos 

70 Resíduos de Serviços de Saúde; Estratégia para gestão dos resíduos de construção e 

71 demolição (RCD); Estratégia para gestão dos Resíduos sujeitos à logística reversa 

72 obrigatória, medicamentos vencidos e óleos comestíveis e Gestão dos Resíduos Sujeitos a 

73 Plano de Gerenciamento Específico – PGE; Estratégia para a Inclusão social e produtiva das 

74 catadoras e catadores de materiais recicláveis e Estratégia para a educação ambiental 

75 voltada ao manejo de resíduos sólidos. O investimento nestas estratégias em prazo imediato 

76 será de R$ 61.467.058,35; a curto prazo de R$ 96.636.977,07; a médio prazo em R$ 

77 113.033.544,01 e a longo prazo, de R$ 93.188.215,36. Mas, para que estes investimentos 

78 sejam implantados ao longo do tempo será necessário: adequar o valor cobrado na taxa de 

79 lixo   de   forma   a   garantir   a   sustentabilidade   econômico-financeira   da   gestão   e  do 

80 gerenciamento dos resíduos sólidos (Art. 29 – Lei 11.445/2010) – diminuir a inadimplência; 

81 atualizar anualmente os valores cobrados por economia, de acordo com os valores 

82 praticados e investidos. E Implantar no Município sistema de controles dos custos 

83 operacionais e dos contratos relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, por centros de 

84 custos. A gestão, o gerenciamento e fiscalização das questões relativas aos resíduos 

85 sólidos: Departamento de Saneamento Básico, com Gerência de Resíduos Sólidos, na atual 

86 estrutura da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, com apoio da FAMCRI. A 

87 execução dos serviços de limpeza pública (poda, capina e varrição e coleta de resíduos 

88 sólidos) continuarão com a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Cabe 

89 acrescentar, contudo, que as ações constantes no PMGIRS prescindem de um 

90 planejamento integrado, que envolverá as demais Secretarias da Administração Municipal. 

91 Em seguida foi exposto os itens da Meta 5 relativo as Agendas de implementação para os 

92 diferentes setores, e monitoramento das ações do PMGIRS e verificação dos resultados, 

93 com a Utilização de indicadores no processo de avaliação: Identificar se os objetivos 

94 propostos  pelos  programas,  projetos  e  ações  foram   alcançados;   Medir  as   mudanças 

95 ocorridas na fase de execução, dentro de um determinado prazo e numa área específica. 

96 Elaborar ajustes na legislação, relativos aos Instrumentos de planejamento: Plano Municipal 

97 de Coleta Seletiva, Planos de Gerenciamento Específicos (PGE) para grandes geradores, 
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98 Plano Municipal de gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS), Plano de 

99 Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC); Código de Posturas com 

100 adequação ao PMGIRS; Inter-relação entre o PMGIRS e o licenciamento ambiental em 

101 vigor; Padronização dos coletores em edificações; Código de Obras com a adoção dos 

102 Planos de Gerenciamento Específicos (PGE); Exigência de que os projetos de engenharia 

103 deverão estar em consonância com a Lei Federal Nº 12.305/2010; no Código Tributário com 

104 a Implantação de critérios na definição de taxas relativas aos serviços de manejo de 

105 resíduos sólidos, assim como incentivos fiscais, financeiros ou creditícios; Incentivo ao 

106 reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem. Concluiu enfatizando que o plano municipal 

107 de gestão integrada de resíduos sólidos tem a função de facilitar as ações técnicas a serem 

108 implementadas no setor de limpeza urbana, como também no desenvolvimento e 

109 consolidação da política municipal de resíduos sólidos. Após a exposição foi aberta a 

110 palavra aos presentes. Houve discussão sobre as metas propostas, e quais seriam as 

111 prioridades de cada meta. Diogo e Mark explicaram as necessidades de investimento e 

112 explicaram que não há prioridades, e sim a elaboração de metas por cada período de 

113 planejamento, divididos entre imediato e curto, médio e longo prazo. O senhor Marco Aurélio 

114 questionou se foi realizado estudo sobre o impacto do custo de coleta nos grandes 

115 geradores, uma vez que a coleta é mais custosa. E questionou, ainda, como será realizada a 

116 definição entre pequeno e grande gerador. Mark respondeu que será necessário elaborar 

117 estudo específico para identificação e cadastro dos grandes geradores no município. Após 

118 esse estudo será necessário realizar a definição do limite entre grande e pequeno gerador, 

119 pois o PMGIRS trás uma sugestão. Explicou que além dessas ações, deverá ser realizada a 

120 fiscalização constante dos estabelecimentos, a fim de verificar se estão sendo tomadas as 

121 medidas necessárias para o correto gerenciamento. O senhor Marco Aurélio questionou 

122 sobre os resíduos de poda, como seria realizada a destinação final. Mark explicou que os 

123 resíduos de poda podem ter diversas destinações: para a indústria da madeira, para servir 

124 como insumo; podem ser utilizadas em fornos que requerem lenha; bem como auxiliar no 

125 processo de compostagem; e ser utilizados para paisagismo. A senhora Júlia, da FAMCRI, 

126 explicou que atualmente parte dos resíduos de poda vão para a o Horto, e parte para o 

127 aterro sanitário. A senhora Joelma questionou se os aumentos futuros na taxa de coleta de 

128 resíduos sólidos iriam desestimular a população no cumprimento das metas de reciclagem. 

129 Mark e Diogo explicaram que é necessário prever nos dispositivos legais, a fiscalização, 

130 além de multas para a população que não cumpre as normas. Porém observaram que, 
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131 inicialmente, é necessário realizar um amplo processo de conscientização ambiental para 

132 explicar  à  população  como  realizar  a  separação  e  organização  dos  resíduos  antes do 

133 encaminhamento  para  a  coleta  convencional  e  seletiva.  A  senhora  Júlia,  da  FAMCRI, 

134 questionou  como  foi  realizado  o  cálculo  da  futura  taxa  de  coleta  de  resíduos  sólidos, 

135 demonstrando que atualmente a mesma leva em conta a área, fator de localização, entre 

136 outros. Mark e Diogo explicaram que o cálculo foi realizado de acordo com o número de 

137 famílias, e que será necessário desenvolver estudos para a correta definição. Explicaram, 

138 ainda, que o Plano trás definições mais simplificadas, e que será necessário desenvolver 

139 diversos estudos para o município. Houve discussão generalizada acerca de alguns 

140 aspectos para organização da taxa de coleta de resíduos sólidos. Sem mais questões, Diogo 

141 agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a presente audiência pública, que foi 

142 por mim, Diogo Ferreira Alves, secretariada. 
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7.11 FOTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROGNÓSTICO DO PMGIRS - CENTRO 
 
 
 

Figura 20: Apresentação do Prognóstico à população. 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2016 
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