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SISTEMA SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PARA A REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A Comissão do PMGIRS Piracicaba vem saudar a todos os participantes que puderam investir um tempo 

para entender um pouco mais sobre saneamento básico em Resíduos Sólidos, bem como para contribuir 

com conhecimentos e vivências sobre o tema. Recebemos da comunidade algumas sugestões, que 

buscaram de forma construtiva e organizada, contribuir para o aprimoramento do planejamento das 

atividades de Resíduos Sólidos no município de Piracicaba.  

A revisão do PMGIRS Piracicaba foi iniciada em 2018 por meio de uma Comissão Instituída pelos 

Decretos Municipais 17.998 e 18.101/2019, com membros representantes do poder público, da 

sociedade civil organizada, das universidades e dos setores de comércio e indústria, que trabalhou para 

revisar e atender as demandas do município, que culminou no documento apresentado em 02 de 

dezembro de 2019 e foi disponibilizado para contribuições públicas até o final do primeiro trimestre de 

2020.  

Para que tivéssemos uma representatividade de modo a construir o plano de Resíduos atendendo todos 

os itens da Lei Federal 12.305/2010 art. 18 e 19, contou-se com representantes de todos os setores que 

pudessem, através de decisão técnica e experiência profissional, atender os requisitos da lei. Para isso, 

realizamos atividades de campo, divisão em grupos de trabalhos de acordo com o conhecimento 

específico dos membros da Comissão, buscamos em campo informações de base e trabalhamos com 

documentos operacionais padrão, banco de dados e relatórios técnicos de resíduos para a revisão do 

PMGIRS Piracicaba.  

Entendemos que esse processo de revisão com participação de representantes de todos os setores de 

interesse específico do município, contribuiu para minimizar questionamentos após a conclusão do 

documento que foi disponibilizado em site. Durante o período de construção da revisão passamos por 

diversas reuniões onde tivemos as contribuições e /ou dúvidas e abertura para que todos se 

pronunciassem e decidirmos nessas reuniões, em consenso, as melhores diretrizes que atendessem, de 

forma abrangente, as necessidades de todos os cidadãos piracicabanos. 

A revisão do PMGIRS foi realizada de forma participativa e buscou envolver outras comissões, secretarias 

municipais e grupos organizados para construção mais assertiva de propostas de diretrizes, metas e 

ações do plano. Sendo assim, muitas contribuições e dúvidas foram sanadas no momento dessas 

apresentações e reuniões, conforme referenciadas em atas e na medida do possível, acolhendo as 

sugestões. 
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Dentre as apresentações mencionadas acima, cabe ressaltar as reuniões técnicas de secretariado junto 

ao gabinete do prefeito, ocorrido em setembro e outubro de 2019, onde foi cedido espaço para 

apresentação resumida do PMGIRS abrindo para contribuições, sugestões e dúvidas sobre o Plano; 

apresentação resumida em reunião ordinária do COMDEMA, realizada em outubro de 2019 onde 

resultou no encaminhamento por e-mail aos conselheiros o Plano na Íntegra com prazo para que 

pudessem contribuir com o documento; Audiência Pública em dezembro de 2019; apresentação 

resumida na Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vereadores de Piracicaba em 

fevereiro de 2020. 

Está disponível no site da SEDEMA https://sedema.wixsite.com/sedema/pmgirs-revisao2019, a gravação 

e ATA da Audiência Pública realizada em 02/12/2019, onde podemos observar as contribuições e 

questionamentos abordados e respondidos durante a audiência.  

Reiteremos nossos agradecimentos a toda sociedade piracicabana e, nossa expectativa é que 

continuemos de forma participativa e acolhedora, construindo e acompanhando esse processo para o 

que esse Plano seja, de fato, um instrumento norteador para as ações e políticas públicas para o  

fortalecimento da gestão de resíduos no município de Piracicaba. 
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