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INTRODUÇÃO 

 

Por meio do Decreto Municipal No. 16.124 de 24 de abril de 2015 foi criada a Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que tem como objetivo realizar o monitoramento e a avaliação permanente da execução do 
PMGIRS pelos gestores, técnicos e sociedade civil e a adequação do mesmo às mudanças de cenários. 

A Comissão é composta por representantes do poder público, da sociedade civil organizada, das Universidades e do setor Empresarial. 

A formação da Comissão atendeu a Diretriz 30 do PMGIRS e deverá acompanhar o cumprimento das metas e diretrizes fixadas no 
referido Plano emitindo relatórios acerca do cumprimento das ações e realizando o seu acompanhamento até a próxima revisão do 
PMGIRS, que ocorrerá em 2017. 

É importante observar que este relatório apresenta as ações tomadas das diretrizes 1 a 7, sendo que, a diretriz 7 estará sendo analisada 
pela Comissão de Acompanhamento de Resíduos Sólidos. Outra observação é que este relatório contempla as ações de curto prazo 
(Ações com prazo de execução de Dezembro de 2014 a Dezembro de 2017). 

A seguir são apresentados os membros representantes das instituições que compõem a referida Comissão. 

Membros da Comissão e contatos 

Representantes do poder público municipal 

• Bruno Delarole 
• Celise de Oliveira Romanini 
• Ludmar Antonio Romanini 
• Fabiano de Godoy Bertin  

 

Representantes da sociedade civil 

COMDEMA: Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

• Tatiana Delgado de Souza Koroiva  
• Renato Pellegrini Morgado  

 

GMEA: Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental 



• Laís Ferraz de Camargo  
• Juan Sebastianes  

 

Representantes das universidades 

FATEC / Piracicaba -  Faculdade de Tecnologia de Piracicaba 

• Paulo Cesar Doimo Mendes  
 

ESALQ  / USP – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

• Arthur Roberto Silva  
• Ana Maria de Meira  

 

FUMEP -  Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba 

• José Carlos Chitolina  
 

UNICAMP / Piracicaba – Universidade Estadual de Campinas 

• Marcelo Correa Maistro  
• Luana M. Ganhor Delafiori  

 

UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba 

• Maria Guiomar Carneiro Tommasiello   
• Joceli de Fátima Cerqueira Lazier  

 

Representantes do setor empresarial 

ACIPI -  Associação do Comércio e Indústria de Comércio 

• Cláudio Monte Bello  
• Washington José Pereira Marciano  

 



CIESP / Piracicaba 

• Pedro Henrique Andrade Borges  
 

Cooperativa Reciclador Solidário 

• Renata de Souza Amaral   
• Ednalva Inês Correa  
• Renata Luiza Cruz Cordeiro  

 

Convidados  

• Lucilene Beatriz P. Sbroio  - CETESB 
• Adriana Maria Nolasco – ESALQ/USP 
• Débora Faria Fonseca – ARES PCJ 
• Elizabeth Nunes Salles – PMP – NEA – Núcleo de Educação Ambiental 

 

Segue abaixo o calendário de reuniões da Comissão: 

08/06 -  Posse e apresentação dos membros na SEDEMA, Centro Cívico; 

22/06 - Acompanhamento das diretrizes 1 e 2 e encaminhamentos; 

03/08 – Retorno dos encaminhamentos e acompanhamento das diretrizes 3 a 5; 

24/08 - Retorno dos encaminhamentos e acompanhamento da diretriz 6; 

21/09 - Retorno dos encaminhamentos e acompanhamento de pendências das diretrizes 3, 4 e 5; 

23/11 -  Retorno dos encaminhamentos e acompanhamento das diretrizes 6 e 7 

 

Agenda das próximas reuniões: 

− 01/02/2016 

− 07/03/2016 

− 04/04/2016 



− 02/05/2016 

− 06/06/2016 

− 08/08/2016 

− 05/09/2016 

− 03/10/2016 

− 07/11/2016 

 

Mais informações sobre o trabalho da Comissão: 

gerenciamentoderesiduos@piracicaba.sp.gov.br  

FONE: 3402-3122



Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 1: Criação de bancos de dados relacionados a resíduos e geradores de resíduos sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento 

específicos. 

META: 1.1 Identificar a partir das estruturas municipais e estaduais de licenciamento, cadastro de empresas, emissão de alvarás os potenciais 

geradores de resíduos categorizados na Lei 12.305/2010 e que estão obrigados a elaborar o Plano. 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos estão sujeitos a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos: os 

prestadores de serviços públicos de saneamento básico, exceto os serviços de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de 

limpeza pública; as indústrias, contemplando nos planos, os resíduos gerados nos processos produtivos e nas instalações industriais e as condições 

específicas do seu licenciamento ambiental; os estabelecimentos prestadores de serviços de atendimento à saúde humana e animal, incluindo os 

serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos de atendimento à saúde; necrotérios, funerárias e 

serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias, 

inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 

farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; 

serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares. Observações: (a) estabelecimentos que utilizam fontes radioativas seladas 

devem seguir as determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); (b) indústrias de produtos para saúde devem observar as condições 

específicas do seu licenciamento ambiental; (c) tanto os geradores de resíduos de serviços de saúde mencionados neste documento quanto os 

geradores de resíduos de serviços de saúde não mencionados devem atuar em conformidade com o definido em regulamentos ou normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e Serviço Nacional de Vigilância Sanitária. os estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos; os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 

que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos sólidos domiciliares 

pelo poder público municipal;  

os responsáveis pelos terminais, aeroportos, rodoviários e outros; 

os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do SISNAMA, 

do SNVS e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA); 

os responsáveis por atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 



No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Reunir os atores que 
atuam com o 
licenciamento 
municipal, estadual, 
federal e solicitar 
apresentação do 
cadastro de empresas 
enquadradas nos 
critérios de elaboração 
de Plano; 

Criação de um Sistema de 
Cadastramento de Geradores de 
Resíduos Sólidos para o Município de 
Piracicaba solicitado ao Centro de 
Informática da Prefeitura Municipal de 
Piracicaba em 2015. 

Secretarias Municipais: (Fazenda, 
Defesa do Meio Ambiente, Obras) 
Receita Federal, CETESB, Junta 
Comercial do Estado de São 
Paulo  

Criação do sistema até 
01/12/2017 

Realização de duas 
reuniões com os 
representantes já 
indicados. 

Em andamento 

2 

Estabelecer com a 
equipe de 
licenciamento os 
critérios (usando 
CNAE, CNPJ  e outras 
possibilidades) para 
identificar as 
empresas sujeitas  a 
elaboração; 

Utilização dos Cadastro Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) 
apresentados nos processos de 
Licenciamento. 

Secretaria Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente. 

Critérios serão estabelecidos 
até 31/03/2017 

Realização de 
reunião com 
representantes da 
SEDEMA para 
apresentação de 
listagem de 
empresas 
organizados de 
acordo com o CNAE 
e recebimento de 
listagem de 
empresas 
licenciadas pela 
CETESB e sujeitas 
à elaboração de 
Planos de 
Gerenciamento de 
Resíduos. 

Em andamento 



Comissão de Acompanhamento do PMGIRS – Piracicaba/SP 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 2: Estabelecer mecanismos de fomento, controle e fiscalização dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

META: 2.1 Designar e capacitar um grupo de trabalho de servidores municipais para avaliar, aprovar e acompanhar a implementação dos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos; 

JUSTIFICATIVA: O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é um instrumento de grande importância para que diferentes empreendimentos planejem e 

executem ações de gerenciamento de seus resíduos. Cabe ao poder público implementar estratégias e ações de fomento, controle e fiscalização para que 

esse instrumento se efetive no município. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Identificar os 
servidores com 
representantes das 
Secretarias para 
análise dos Planos 
elaborados pelas 
instituições 

Por meio de identificação e nomeção 
dos servidores pelos respectivos 
Secretários Municipais. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
(SEDEMA: Sec. Francisco 
Rogério Vidal; SMS: Sec. Pedro 
Mello) 

Ação realizada em Abril de 
2015 

Equipe indicada: 
Bruno Delarole, 
Ludmar Antonio 
Romanini, 
GiovanniBatista 
Campos, Felipe 
Pacheco Vieira e 
Fabiano de Godoy 
Bertin 

Aguardando indicação de 
representantes da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 2: Estabelecer mecanismos de fomento, controle e fiscalização dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

META: 2.2 Estabelecer mecanismos legais que tornem obrigatória a apresentação de planos específicos ao poder público municipal e estadual. 

JUSTIFICATIVA: O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é um instrumento de grande importância para que diferentes empreendimentos planejem e 

executem ações de gerenciamento de seus resíduos. Cabe ao poder público implementar estratégias e ações de fomento, controle e fiscalização para que 

esse instrumento se efetive no município. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Definir e instituir o 
instrumento legal para 
a obrigatoriedade dos 
planos de 
gerenciamento de 
resíduos específicos. 

Elaboração de minuta de projeto de lei 

Prefeito Municipal Gabriel Ferrato, 
Sedretáro Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente Francisco Rogério 
Vidal, Servidor da SEDEMA 
Fabiano de Godoy Bertin. 

Definição do instrumento legal 
até 01/12/2017 

Minuta em fase de 
elaboração e 
análise 

Em andamento 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 2: Estabelecer mecanismos de fomento, controle e fiscalização dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

META: 2.3 Desenvolver uma sistemática para gerenciar as informações, cobrar e analisar os PGRS elaborados pelas instituições. 

JUSTIFICATIVA: O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é um instrumento de grande importância para que diferentes empreendimentos planejem e 

executem ações de gerenciamento de seus resíduos. Cabe ao poder público implementar estratégias e ações de fomento, controle e fiscalização para que 

esse instrumento se efetive no município. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Criar um sistema de 
dados centralizado e 
coordenado sobre os 
resíduos gerados no 
município a partir de 
informação dos 
Planos de 
Gerenciamento de 
Resíduos 

Por meio da utilização de sistemas 
eletrônicos a serem desenvolvidos pelo 
Centro de Informática da PMP 

PREFEITURA e CETESB  
Sistema eletrônico instituído 
até 01/12/2017 

Discussão sobre 
estratégias de 
coleta. Organização 
e disponibilização 
de informações 

Em andamento 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 2: Estabelecer mecanismos de fomento, controle e fiscalização dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

META: 2.4. Realizar uma  ação de capacitação por ano para os responsáveis pela gestão de resíduos dos empreendimentos sobre o processo de elaboração, 

submissão, execução e avaliação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos 

JUSTIFICATIVA: O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é um instrumento de grande importância para que diferentes empreendimentos planejem e 

executem ações de gerenciamento de seus resíduos. Cabe ao poder público implementar estratégias e ações de fomento, controle e fiscalização para que 

esse instrumento se efetive no município. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Realizar Curso de 
Capacitação para 
Elaboração de Planos 
de Gerenciamento de 
Resíduos. Público-
alvo: representantes 
dos empreendimentos 
obrigados a elaborar 
planos de 
gerenciamento de 
resíduos. 

Indicação de representantes das 
instituições obrigadas a elaborar os 
Planos de Gerenciamento de Resíduos 
para participação dos cursos de 
capacitação. 

Comissão de Acompanhamento 
do PMGIRS 

Realizar curso até 01/12/2017  

Esta ação depende da 
conclusão das ações 
anteriores para 
elaboração do conteúdo 
programático do Curso 
de Capacitação 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 3: Fomentar projetos educativos de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos domiciliares pelo GMEA. 

META: 3.1 Elaboração anual de Termo de Referência para contratação de serviço especializado na execução de projetos de educação ambiental voltado para 

resíduos sólidos domésticos no município de Piracicaba. 

JUSTIFICATIVA: Para implementar a Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA) - instituída através da lei municipal 6.922/10 e regulamentada através 

do decreto nº 14.611/12, foi criado o GMEA - Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental, que entre outras atribuições terá o papel de fomentar projetos 

de EA e Resíduos Sólidos, utilizando 1% de recursos, destinados pela PPP do lixo em Piracicaba. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Elaborar edital para 
publicação da 
abertura de processo 
seletivo de projetos 
para financiamento 
com recursos da PPP 
do Lixo; Análise e 
seleção de projetos; 
Encaminhamentos 
para providências em 
relação à liberação de 
recursos. Alterado 
para - Elaborar Termo 
de Referência para 
contratação de serviço 
especializado em 
projetos de Educação 
Ambiental. 

Elaboração do termo de referência 
submetido à análise da ARES; 

GMEA (Érica Aparecida Eugênia - 
Coordenadora do GMEA) ARES - 
Débora Faria Fonseca Analista de 
Fiscalização e Regulação 

Elaboração do termo de 
referência até 31-03-2016 

Termo de referência 
encaminhado à 
Jurídica da Agência 
- ARES 

Aguardando reunião 
entre GMEA e GAEMA 
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2 

Analisar e liberar 
recursos financeiros 
para execução dos 
projetos; Alterado para 
- Publicar edital, nos 
meios de 
comunicação do 
município de 
Piracicaba, para 
contratação do 
serviço; Realizar os 
encaminhamentos 
para contratação da 
empresa, por meio de 
licitação e liberar 
recursos financeiros 
para o projeto. 

De acordo com o protocolo da ARES. 
ARES -   Débora Faria Fonseca 
Analista de Fiscalização e 
Regulação 

Analisar e liberar recursos até 
31-03-2016 

 
Aguardando a realização 
de ações anteriores. 

3 
Acompanhar a 
execução dos projetos 
financiados. 

Verificar as planilhas de execução física 
e financeira e visita/acompanhamento in 
loco, e elaboração de relatórios 

GMEA (Érika Aparecida Eugênio, 
Laís Ferraz de Camargo e Juan 
Antonio Moreno Sebastianes) 

Acompanhar a execução dos 
projetos financiados - 31-03-
2017 

 
Aguardando a realização 
de ações anteriores. 

4 

Divulgar resultados e 
impactos produzidos 
pelos projetos 
financiados nos locais 
de atuação. 

Divulgação em sites institucionais 
ligados ao GMEA, em redes sociais e 
meios de comunicação da Prefeitura 

GMEA 
Prazo da divulgação dos 
resultados no período de 01-
03-2017 a 31-03-2017 

 
Aguardando a realização 
de ações anteriores. 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 3: Fomentar projetos educativos de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos domiciliares pelo GMEA. 

META: 3.2 Promoção anual de pelo menos 2 atividades de educação ambiental, com uma carga horária mínima de duas horas cada atividade, para aproximar 

a sociedade civil dos projetos e programas de educação ambiental realizados no município. 

JUSTIFICATIVA: Para implementar a Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA) - instituída através da lei municipal 6.922/10 e regulamentada através 

do decreto nº 14.611/12, foi criado o GMEA - Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental, que entre outras atribuições terá o papel de fomentar projetos 

de EA e Resíduos Sólidos, utilizando 1% de recursos, destinados pela PPP do lixo em Piracicaba. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Mapear potenciais 
parceiros na 
realização de ações 
educativas, utilizando 
o banco de dados do 
GMEA como 
referência. 

Articulação entre parceiros para: 
planejamento da plataforma, criação do 
site, contatos com instituições e 
alimentação do site 

GMEA (Laís Ferraz de Camargo), 
OCA-ESALQ - (Amanda) e o 
NEA-SEDEMA - Beth e Renan 

Ação realizada até 30/06/2015 

Disponibilização do 
mapa de parceiros 
no site 
www.mapaea.wix; 

Concluído 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 3: Fomentar projetos educativos de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos domiciliares pelo GMEA. 

META: 3.3 Realização de 1 curso anual de formação continuada para, no mínimo, 40 professores da rede pública municipal e estadual, com carga horária de 

80 horas, incluindo atividades presenciais e práticas monitoradas. 

JUSTIFICATIVA: Para implementar a Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA) - instituída através da lei municipal 6.922/10 e regulamentada através 

do decreto nº 14.611/12, foi criado o GMEA - Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental, que entre outras atribuições terá o papel de fomentar projetos 

de EA e Resíduos Sólidos, utilizando 1% de recursos, destinados pela PPP do lixo em Piracicaba. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Realizar oficinas de 
elaboração de 
projetos de Educação 
Ambiental voltado 
para resíduos sólidos 
entre os potenciais 
parceiros e 
acompanhar a 
elaboração dos 
mesmos. 

Planejamento de oficinas voltadas a 
Resíduos Sólidos a serem realizadas no 
II Encontro Municipal de Educação 
Ambiental (Lei 6922-2010) 

GMEA (Laís Ferraz de Camargo) 
e Parceiros (Diretoria de Ensino - 
PCNP Fernando Bovi, SME - Laís 
Ferraz de Camargo, OCA - 
ESALQ - Rachel Trovarelli, NEA-
SEDEMA - Elizabeth S. Nunes 
Salles, USP Recicla - Ana Maria 
de Meira) 

Primeira ação ocorrida em 
10/12/2015. Ação contínua. 

Envolvimento de 
cerca de 30 
professores da rede 
estadual e municipal 
de ensino. 

Ação permanente 

2 

Articular instituições 
parceiras, redes e/ou 
grupos de educadores 
para elaboração de 
projetos de formação 
continuada para 
professores da rede 
pública municipal e 

Elaboração conjunta de cardápios de 
atividades de Educação Ambiental 

SEDEMA (Elizabeth),Diretoria de 
Ensino de Piracicaba (PCNP - 
Fernando Bovi), ESALQ - Rachel 
Trovarelli e Profº Marcos 
Sorrentino, GMEA (Laís Ferraz de 
Camargo), SESC - Suellyn 

Ação ocorrida em 30-11-2015 

Desenvolvimento de 
intervenções 
educativas nas 
instituições de 
ensino e aumento 
da articulação entre 
as instituições que 
atuam com 
educação 

Concluída 
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estadual. ambiental. 

3 

Divulgar os projetos 
de formação nas 
redes municipais e 
estaduais de ensino 
de Piracicaba e 
efetivação das 
inscrições 

Divulgação através de mailings, redes 
sociais e visitas institucionais 

Diretoria de Ensino (PCNP 
Fernando Bovi) e Secretaria 
Municipal de Educação (Lais 
Ferraz de Camargo) 

A primeira atividade ocorreu 
de 01-04-2015 a 30-11-2015. 

Ação contínua 

Divulgação 
realizada nos meios 
de comunicação 
propostos. 

Ação Permanente 

4 

Executar projetos de 
formação (estrutura 
para realização dos 
encontros; 
programação e 
conteúdo; tutoria de 
projetos; avaliação, 
divulgação e 
publicação dos 
resultados). 

Iniciar/Ampliar a formação ambiental 
dos professores da rede de ensino no 
município de Piracicaba 

GMEA 
A definir na Reunião do GMEA 
em março-2016  

 Em andamento 



Comissão de Acompanhamento do PMGIRS – Piracicaba/SP 

Diretrizes de 1 a 7       Revisão 03-03-2016 

Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 4: Estimular a otimização de recursos e mão de obra relacionados a projetos, programas e ações de educação ambiental voltados para resíduos 

sólidos. 

META: 4.1. Disponibilização de informações do Banco de Dados do GMEA em site para consulta sobre projetos, programas e ações de educação ambiental, 

voltados para resíduos sólidos. 

JUSTIFICATIVA: Para o desenvolvimento de planos de ações há necessidade de se referenciar em um banco de dados confiável sobre as iniciativas de EA no 

município, considerando que a implantação desse banco de dados foi instituída por lei municipal (6.922/2010), por meio do GMEA. O mesmo reúne um 

grande número de instituições que realizam ações pontuais ou contínuas de educação ambiental voltada para resíduos, o que poderá promover a articulação 

de ações em parceria. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Manter atualizadas as 
informações do banco 
de dados do GMEA e 
torna-las disponíveis 
para consulta pública, 
na internet; 

Divulgar por meio de portal de educação 
ambiental e demais mecanismos de 
comunicação do município. 

GMEA (Laís Ferraz de Camargo) 30/06/2015 

Portal contendo as 
principais ações de 
educação ambiental 
no município de 
Piracicaba 

concluída 

2 

Disponibilizar um 
espaço no site da 
empresa Piracicaba 
Ambiental para 
inserção do link de 
acesso ao Banco de 
Dados do GMEA. 

Articulação entre PMP e empresa( 
Piracicaba Ambiental) 

Piracicaba Ambiental (Gerente - 
Claudionor) 

Ação contínua. 

Em consulta na 
reunião de 
dez/2015, entre a 
PMP e a Piracicaba 
Ambiental, a 
empresa informou 
que não há 
disponibilização de 
site para este tipo 

Ação Permanente. 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 4: Estimular a otimização de recursos e mão de obra relacionados a projetos, programas e ações de educação ambiental voltados para resíduos 

sólidos. 

META: 4.2 Formação de parcerias que possam gerar e gerenciar projetos e ações de educação ambiental voltados para resíduos sólidos, que tenham público 

alvo e/ou áreas de atuação semelhantes e com potencial para que se tornem programas autossustentáveis. 

JUSTIFICATIVA: Para o desenvolvimento de planos de ações há necessidade de se referenciar em um banco de dados confiável sobre as iniciativas de EA no 

município, considerando que a implantação desse banco de dados foi instituída por lei municipal (6.922/2010), por meio do GMEA. O mesmo reúne um 

grande número de instituições que realizam ações pontuais ou contínuas de educação ambiental voltada para resíduos, o que poderá promover a articulação 

de ações em parceria. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Planejar e realizar 
encontros presenciais 
e/ou virtuais (fóruns 
de discussão) entre 
potenciais parceiros; 

Encontros e reuniões de articulação. 

GMEA (Laís Ferraz de Camargo) 
e Parceiros (Diretoria de Ensino - 
PCNP Fernando Bovi, SME - Laís 
Ferraz de Camargo, OCA - 
ESALQ - Rachel Trovarelli, NEA-
SEDEMA - Elizabeth S. Nunes 
Salles, USP Recicla - Ana Maria 
de Meira) 

Primeira ação ocorrida em 
10/12/2015. Ação contínua. 

Encontro anual 
conforme a lei 
municipal 
6922/2010. 

Ação Permanente 

2 

Divulgar os resultados 
dos encontros 
presenciais e/ou 
virtuais; 

Divulgação através de Portal e demais 
meios de comunicação. 

SEDEMA (Elizabeth),Diretoria de 
Ensino de Piracicaba (PCNP - 
Fernando Bovi), ESALQ - Rachel 
Trovarelli e Profº Marcos 
Sorrentino, GMEA (Laís Ferraz de 
Camargo), SESC - Suellyn 

Primeira ação realizada em 
30/06/2015. Ação contínua. 

Disponibilização do 
mapa de parceiros 
no site 
www.mapaea.wix; 

Ação Permanente. 
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3 

Avaliar a eficiência e 
efetividade dos 
programas de 
educação ambiental 
voltado a resíduos 
sólidos 

Por meio dos critérios estabelecidos 
pelo GMEA e ARES-PCJ 

Secretaria Municipal de Educação 
(Lais Ferraz de Camargo)  

Ação contínua.  
Nenhuma ação 
realizada até o 
momento. 

Aguardando reunião com 
o, GMEA, GAEMA e 
Juridico da ARES. Ação 
Permanente. 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 5: Desenvolver processos de educomunicação para o gerenciamento de resíduos sólidos no município de Piracicaba. 

META: 5.1 Desenvolvimento de campanhas educomunicativas de incentivo e realização da logística reversa que possam atingir, no mínimo, 70% da 

população piracicabana. 

JUSTIFICATIVA: A educomunicação é uma ferramenta para promover a educação ambiental por meio de metodologias participativas que valorizam os 

conhecimentos e experiências de todos os participantes dos processos educativos, de forma a possibilitar a construção colaborativa de novos 

conhecimentos. Neste sentido, surge a necessidade de incorporar a educomunicação como ferramenta de promoção da responsabilidade compartilhada de 

resíduos sólidos. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Realizar pesquisa e 
mapeamento das 
empresas que 
realizam logística 
reversa. 

Realização de contatos, pesquisas, 
mapeamentos de empresas por tipo de 
resíduos. 

SEDEMA (Elizabeth Nunes) Até dez/2017  não iniciada 

2 

Disponibilizar 
informações sobre as 
empresas que 
realizam a logística 
reversa nos sites da 
Prefeitura Municipal, 
SEDEMA e da 
Empresa Piracicaba 
Ambiental. 

Diagnosticar as empresas através de 
pesquisas, contatos, mapeamentos. SEDEMA (Elizabeth Nunes) Até dez/2017  depende da ação 01 

3 Estimular a 
comunidade para a 

Qualquer participação do NEA em 
eventos, encontros e outros são 
informados a existência da logística 

Secretarias Municipais (SEDEMA contínua De acordo com o 
Relatório SEDEMA 

depende das ações 
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realização da logística 
reversa, por meio de 
divulgação dos 
serviços 
disponibilizados e 
durante intervenções 
educativas. 

reversa no município. As informações 
são feitas através de "cartilhas" e 
divulgação do site da SEDEMA. 

e SME- Beth,) 2015 o número de 
3057 pessoas 
atingidas.  

anteriores. 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 5: Desenvolver processos de educomunicação para o gerenciamento de resíduos sólidos no município de Piracicaba. 

META: 5.2 Realização de, pelo menos, 1 oficina por ano de educomunicação sobre resíduos sólidos para produção de vídeos, folhetos, cartilhas, vinhetas, 

entre outros para campanhas educativas. 

JUSTIFICATIVA: A educomunicação é uma ferramenta para promover a educação ambiental por meio de metodologias participativas que valorizam os 

conhecimentos e experiências de todos os participantes dos processos educativos, de forma a possibilitar a construção colaborativa de novos 

conhecimentos. Neste sentido, surge a necessidade de incorporar a educomunicação como ferramenta de promoção da responsabilidade compartilhada de 

resíduos sólidos. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Realizar parcerias 
com universidades e 
demais instituições 
que possuem 
estruturas midiáticas e 
cursos voltados para 
comunicação (TV 
universitária, rádio 
educativa entre 
outras) para 
elaboração, 
disponibilização virtual 
de materiais e 
realização de 1 
oficinas por ano de 
30horas sobre 
educomunicação 
voltada à  resíduos 

Reunião de articulação entre os 
interessados. 

SEDEMA (Elizabeth), Centro de 
Comunicação Social (PMP) e 
demais Parceiros. 

30/03/2017 

Sugestões da 
Comissão de 
elaborar folders, 
cartilhas e vídeos 
construídos de 
forma coletiva. 

em andamento. 
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sólidos. 

2 

Elaborar de maneira 
participativa materiais 
educativos sobre 
resíduos sólidos, 
como vídeos e demais 
materiais de 
comunicação para 
fortalecer a educação 
ambiental local, 
veiculando os 
materiais produzidos 
nas mídias públicas e 
redes sociais. 

Por meio das organizações que atuam 
nesta temática. 

Organizações da Sociedade Civil 
(QUAIS e nomes dos 
representantes), DE (nome do 
representante), SME (nome do 
representante, SEDEMA (nome 
do representante), Iandé, ACIPI, 
USP RECICLA 

dez/2017 

Já existem diversos 
materiais 
educomunicativos 
produzidos com 
diversas 
organizações no 
município que 
necessitam ser 
atualizados. 

em andamento 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 6: Fortalecer a Cooperativa Reciclador Solidário 

META: 6.1 Estabelecer as metas referentes à capacidade total de triagem e beneficiamento de recicláveis a serem realizados pela Cooperativa Reciclador 

Solidário. 

JUSTIFICATIVA: PNRS (Lei 12.305/2010) tem como um de seus instrumentos o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e/ou recicláveis. A PNRS prioriza no acesso aos recursos da União os municípios que implantarem a coleta 

seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e/ou recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda. No município de Piracicaba a Cooperativa do Reciclador Solidário atua desde 2001, com importante papel para viabilizar o 

beneficiamento dos recicláveis gerados no município, embora, apresente dificuldades relacionadas à sua gestão e infraestrutura, necessitando de programas 

e ações para manter e ampliar sua atuação no município. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Estabelecer em 
conjunto com a 
Cooperativa 
Reciclador Solidário, a 
capacidade de triagem 
dos recicláveis 
provenientes do 
Programa de Coleta 
Seletiva do Município. 

Realização de tratativas entre a 
Prefeitura Municipal de Piracicaba e a 
Cooperativa Reciclador Solidário para 
Renovação de Convênio 

Prefeitura Municipal de 
Piracicaba/SEDEMA (Celise, 
Ludmar e Bruno) e Cooperativa 
Reciclador Solidário (Ednalva, 
Renata, Lucélia e Mirele) 

Março/2015 a Agosto/2015 

Estabelecimento da 
capacidade total de 
triagem de 
recicláveis a serem 
realizados pela 
Cooperativa 
Reciclador Solidário 
em 300 
toneladas/mês, 
negociáveis para 
mais ou para 
menos, de acordo 
com a capacidade 
operacional e 
infraestrutura 

Concluída 
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instalada. 

2 

Viabilizar  nova sede 
administrativa e 
operacional da 
Cooperativa do 
Reciclador Solidário; 

Definição do local para implantação da 
nova sede da Cooperativa Reciclador 
Solidário. Elaboração de Projeto 
Completo da nova sede da Cooperativa 
Reciclador Solidário emparceria com a 
empresa Piracicaba Ambiental. 
Definição dos custos financeiros e 
origem 

Prefeitura Municipal de 
Piracicaba/SEDEMA e Piracicaba 
Ambiental S.A.. 

Finalização da Elaboração do 
projeto: 31/03/2016. 

Execução do projeto até 
dez/2017. 

1) Definido que a 
nova sede da 
Cooperativa 
Reciclador Solidário 
será construída em 
área da Central de 
Tratamento de 
Resíduos 
Palmeiras. 2) 
Elaboração do 
projeto executivo da 
nova sede (em 
andamento). 

Em andamento 

3 

Continuar com as 
parcerias existentes e 
firmar novas parcerias 
com instituições para 
melhoria da formação 
dos cooperados. 

Por meio do estabelecimento e 
cumprimento das metas estabelecidas 
entre Cooperativa do Reciclador 
Solidário e os parceiros atuais que são: 
ABIHPEC (Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos), ABIPLA 
(Associação Brasileira de Limpeza e 
Afins. Parceria entre Cooperativa e 
Esalq/USP, Assessoria Inclus. Apoios 
eventuais do Instituto Coca-Cola, da 
tetrapak e Cempre. 

Cooperativa Reciclador Solidário 

Ação Contínua conforme 
estabelecido nos termos de 
parceria e apoios eventuais 
das instituições envolvidas. 

 Ação Permanete. 

4 

Aperfeiçoar e renovar 
o Convênio entre a 
Prefeitura Municipal e 
a Cooperativa do 
Reciclador Solidário. 

Em consenso entre as parte, 
estabelecer, metas e obrigações. PMP e SEDEMA 30/09/2015 

Assinatura do 
Convênio realizada 
em 01/09/2015 

Concluída 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 7: Promover ações de valorização dos trabalhadores e empreendimentos informais que atuam na coleta, separação e comercialização de 

materiais recicláveis, bem como em outras etapas de gerenciamento de resíduos sólidos 

META: 7.1 Realização de levantamento sobre os trabalhadores e empreendimentos formais e informais ligados à coleta de matérias recicláveis no município 

de Piracicaba; 

JUSTIFICATIVA: O município conta atualmente com diferentes pessoas e empreendimentos informais voltados a gestão de resíduos. Além de realizar um 

diagnóstico que permita conhecer de forma precisa essa realidade (Ação prevista na seção “Mecanismos para a Formação de Fontes de Negócio”), são 

necessárias ações específicas e articuladas, voltadas aos recicladores informais, buscando valorizar e incentivar o seu trabalho, trazê-los para a formalidade e 

definir um modelo que não promova a competição entre esses trabalhadores e a coleta porta-a-porta promovida pelo poder público. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Articular as ações das 
Secretarias de 
Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria 
de Trabalho e Renda 
e Secretaria de 
Defesa do Meio 
Ambiente, visando a 
inserção de negócios 
vinculados a resíduos 
sólidos no 
reaproveitamento, 
reutilização e 
reciclagem de 
resíduos 

Reunião com as secretarias envolvidas 
(Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Secretaria 
Municipal de Trabalho e Renda e 
Secretaria Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente) 

Comissão de Resíduos Sólidos 
com Secretarias de 
Desenvolvimento Econômico, e 
Trabalho e Renda e Defesa do 
Meio Ambiente 

Data limite: 30/11/2015 

Reunião entre as 
secretarias para 
troca informações, 
apresentação dos 
diagnósticos das 
secretarias e 
discussão de 
formas de atuação 
articulada entre as 
secretarias, 
realizada em 
Outubro de 2015. 

Em andamento 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 7: Promover ações de valorização dos trabalhadores e empreendimentos informais que atuam na coleta, separação e comercialização de 

materiais recicláveis, bem como em outras etapas de gerenciamento de resíduos sólidos 

META: 7.2 Criação um sistema de banco de dados dos comércios e depósitos formais e informais de materiais recicláveis; 

JUSTIFICATIVA: O município conta atualmente com diferentes pessoas e empreendimentos informais voltados a gestão de resíduos. Além de realizar um 

diagnóstico que permita conhecer de forma precisa essa realidade (Ação prevista na seção “Mecanismos para a Formação de Fontes de Negócio”), são 

necessárias ações específicas e articuladas, voltadas aos recicladores informais, buscando valorizar e incentivar o seu trabalho, trazê-los para a formalidade e 

definir um modelo que não promova a competição entre esses trabalhadores e a coleta porta-a-porta promovida pelo poder público. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Articular as ações das 
Secretarias de 
Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria 
de Trabalho e Renda 
e Secretaria de 
Defesa do Meio 
Ambiente, visando a 
inserção de negócios 
vinculados a resíduos 
sólidos no 
reaproveitamento, 
reutilização e 
reciclagem de 
resíduos 

Reunião com as secretarias envolvidas 
(Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Secretaria 
Municipal de Trabalho e Renda e 
Secretaria Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente) 

Comissão de Resíduos Sólidos 
com Secretarias de 
Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Renda e Defesa do 
Meio Ambiente 

Data limite: 30/06/2016  Em andamento 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 7: Promover ações de valorização dos trabalhadores e empreendimentos informais que atuam na coleta, separação e comercialização de 

materiais recicláveis, bem como em outras etapas de gerenciamento de resíduos sólidos 

META: 7.3 Definição de mecanismos para legalização dos comércios e depósitos informais; 

JUSTIFICATIVA: O município conta atualmente com diferentes pessoas e empreendimentos informais voltados a gestão de resíduos. Além de realizar um 

diagnóstico que permita conhecer de forma precisa essa realidade (Ação prevista na seção “Mecanismos para a Formação de Fontes de Negócio”), são 

necessárias ações específicas e articuladas, voltadas aos recicladores informais, buscando valorizar e incentivar o seu trabalho, trazê-los para a formalidade e 

definir um modelo que não promova a competição entre esses trabalhadores e a coleta porta-a-porta promovida pelo poder público. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Articular as ações das 
Secretarias de 
Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria 
de Trabalho e Renda 
e Secretaria de 
Defesa do Meio 
Ambiente, Secretaria 
Municipal de 
Finanças, 
Procuradoria Jurídica 
do Município e 
Secretaria Municipal 
de Saúde, visando a 
definição de formas de 
legalização e 
licenciamento dos 
negócios vinculados a 

Reunião dos diversos atores e 
articulação de ações de legalização/ 
fiscalização dos comércios e depósitos 
informais de materiais recicláveis. 

Comissão de Resíduos Sólidos 
com Secretarias de 
Desenvolvimento Econômico, e 
Trabalho e Renda e Meio 
Ambiente 

Data limite: 30/12/2017  Ação não iniciada 
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resíduos sólidos no 
reaproveitamento, 
reutilização e 
reciclagem de 
resíduos 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 7: Promover ações de valorização dos trabalhadores e empreendimentos informais que atuam na coleta, separação e comercialização de 

materiais recicláveis, bem como em outras etapas de gerenciamento de resíduos sólidos 

META: 7.4 Realização de cursos e oficinas de capacitação dos trabalhadores informais; 

JUSTIFICATIVA: O município conta atualmente com diferentes pessoas e empreendimentos informais voltados a gestão de resíduos. Além de realizar um 

diagnóstico que permita conhecer de forma precisa essa realidade (Ação prevista na seção “Mecanismos para a Formação de Fontes de Negócio”), são 

necessárias ações específicas e articuladas, voltadas aos recicladores informais, buscando valorizar e incentivar o seu trabalho, trazê-los para a formalidade e 

definir um modelo que não promova a competição entre esses trabalhadores e a coleta porta-a-porta promovida pelo poder público. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 
Realizar cursos e 
oficinas 

A partir de articulação com a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social 
(SEMDES) e Secretaria Municipal de 
Trabalho e Renda (SMTR) elaborar e 
implentar um Programa de Informação 
abordando questões relacionadas à 
saúde, segurança do trabalho e legaliz 

Comissão de Resíduos Sólidos 
com Secretarias de 
Desenvolvimento Econômico, 
Saúde e Trabalho e Renda e 
Defesa do Meio Ambiente. 

Data limite: 30/12/2017  Ação não iniciada 
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Relatório de Acompanhamento 

(Plano de Ação) 

DIRETRIZ: 7: Promover ações de valorização dos trabalhadores e empreendimentos informais que atuam na coleta, separação e comercialização de 

materiais recicláveis, bem como em outras etapas de gerenciamento de resíduos sólidos 

META: 7.5 Definição do modelo de participação dos trabalhadores informais na gestão de resíduos do município. 

JUSTIFICATIVA: O município conta atualmente com diferentes pessoas e empreendimentos informais voltados a gestão de resíduos. Além de realizar um 

diagnóstico que permita conhecer de forma precisa essa realidade (Ação prevista na seção “Mecanismos para a Formação de Fontes de Negócio”), são 

necessárias ações específicas e articuladas, voltadas aos recicladores informais, buscando valorizar e incentivar o seu trabalho, trazê-los para a formalidade e 

definir um modelo que não promova a competição entre esses trabalhadores e a coleta porta-a-porta promovida pelo poder público. 

No O QUE FAZER? 

 

COMO? 

 

QUEM? 

 

QUANDO? 

 

RESULTADOS 

 
STATUS 

1 

Definir, em parceria 
com os trabalhadores 
e empreendedores 
informais, qual o 
modelo de 
participação dos 
mesmos na gestão do 
material reciclável, de 
modo a não 
“competir”, mas 
potencializar a coleta 
seletiva no município 

A partir do resultado da ação anterior, 
definir um palno de ação  junto àqueles 
que insistirem em permancer na 
informalidade. 

Comissão de Resíduos Sólidos 
com Secretarias de 
Desenvolvimento Econômico, 
Saúde e Trabalho e Renda e 
Defesa do Meio Ambiente. 

Data limite: 30/12/2017  Ação não iniciada 

 


