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J - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO I 

 Anápolis, 28 de maio de 2017  

Produzido por: CT&M (Costa Ribeiro Ambiental) 

Nova diagramação em: 19 de junho de2018. 

 

Objetivo: apresentar a situação dos planos de gestão de resíduos e manejo de águas 

pluviais nos municípios visitados bem como apontar a necessidade de contratação de pessoal e 

possível estratégia de integralização intermunicipal.  

A CT&M espera que o consórcio dê prosseguimento nas contratações para que 

sejam iniciadas as confecções dos planos a partir de quatro de junho de dois mil e dezessete.  

Cronograma das cidades visitadas:  

03/05 – Água Fria: Foi encontrado nesta cidade o decreto já confeccionado e 

enviado para a FUNASA, este decreto precisa ser aditado para completar com os membros dos 

conselhos executivos e de coordenação.  

11/05 – Abadiânia: nesta cidade foi informado que o prefeito contratara um 

engenheiro para confeccionar o plano e foi agendada uma conversa com o prefeito para dia 

vinte e nove de maio às quatorze horas.  

12/05 – Pirenópolis: neste município o plano de resíduos está pronto e eles possuem 

um local e verba do banco do Brasil para construção do aterro sanitário, a sugestão é que seja 

feito a integralização do plano de Pirenópolis com o da cidade de Corumbá, ainda por 

confeccionar, cidade de Cocalzinho, já confeccionado, e Planalmira, distrito de Abadiânia. O 

secretário Luiz Trilher recebeu a instrução para montar os conselhos e realizar o decreto para a 

confecção dos planos de manejo das águas pluviais.  

17/05 – Cocalzinho de Goiás: o plano de resíduos está concluído o qual foi 

solicitado para leitura e avaliação. A princípio a sugestão é destinar os resíduos de Cocalzinho 

para dois endereços, Santo Antônio e Pirenópolis.  

17/05 – Corumbá de Goiás: o município não tem plano algum e foi instruído a 

montar os conselhos para começarmos a confecção do plano de resíduos e águas pluviais.  

17/05 – Alexânia: o secretário foi instruído a montar os conselhos para começar a 

confecção do plano de resíduos e águas pluviais.  

19/05 – Mimoso de Goiás: Neste município há um aterro licenciado e construído 

parcialmente, com capacidade para atender Mimoso, Água Fria e Padre Bernardo, a sugestão é 

que o CORSAP reivindique a administração deste aterro para dar continuidade na construção e 

atender os municípios citados. A equipe da prefeitura foi instruída a formar os conselhos para 
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dar início à confecção do plano de águas pluviais e levantarem a documentação do aterro, para 

encontrarem o plano de resíduo e o projeto do aterro em construção.  

19/05 – Padre Bernardo: possui um plano que foi passado para leitura e análise. A 

prefeitura está solicitando a licença ambiental para construir um aterro. Uma equipe da 

Secretaria de Meio Ambiente foi instruída a formar os conselhos para dar início à confecção do 

plano de águas pluviais.  

23/05 – Novo Gama; a equipe da Secretaria foi instruída a formar os conselhos para 

dar início à confecção do plano de águas pluviais e resíduos sólidos.  

24/05 – Val Paraíso; a equipe da Secretaria foi instruída a formar os conselhos para 

dar início à confecção do plano de águas pluviais e resíduos sólidos.  

24/05 - Cidade Ocidental; a equipe da Secretaria foi instruída a formar os conselhos 

para dar início à confecção do plano de águas pluviais e resíduos sólidos.  

24/05 – Cristalina; estão em processo de confecção do plano de resíduos e a equipe 

da Secretaria foi instruída a formar os conselhos para darmos início à confecção do plano de 

águas pluviais.  

24/05 – Luziânia; foi concluído neste mês o plano de gestão de resíduos, mas não 

foi encontrado abertura para iniciar os trabalhos, faz-se necessário que o CORSAP converse 

com o prefeito para autorizar a confecção do plano de águas pluviais e avaliar o plano de 

resíduos para que seja proposto a integração com os municípios vizinhos. A equipe da 

Secretaria de Meio Ambiente está resistente a formar uma equipe sob a coordenação da CT&M  

para executar o plano de forma gratuita.  

25/05 – Água Fria; os trabalhos deveriam ser iniciados neste dia, mas não houve 

quórum.  

30/05 a 01/06 - serão visitados o restante dos municípios do consórcio.  

Quanto a contratação de pessoal: foi encontrado a carência de profissionais de TI 

em Corumbá e Mimoso de Goiás e de engenheiro ambiental em Pirenópolis e Mimoso de Goiás 

e pela experiência de Água Fria, foi observado a necessidade de um profissional que age nestes 

municípios para garantir a produção dos serviços planejados. Solicito uma reunião com o 

CORSAP para o planejamento destas contratações.  

Atenciosamente,  

 

Claudair Costa Ribeiro 
Gestor Executivo, CRBio 087.079/04D 
CT&M Consultoria, Treinamento e Manejo 
(Costa Ribeiro Ambiental) 17.430.561/0001-23 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O PMGIRS/AP 

RESÍDUOS SÓLIDOS ÁGUAS PLUVIAIS 

3,21% A B C D E F G H K 

Abadiânia 
         

         

Agua fria 
         

         

Águas Lindas 
         

         

Alexânia 
         

         

Cabeceiras 
         

         

Cidade Ocidental 
         

         

Cocalzinho 
         

         

Corumbá 
         

         

Cristalina 
         

         

Formosa 
         

         

Luziânia 
         

         

Mimoso 
         

         

Novo Gama 
         

         

Pe. Bernardo 
         

         

Pirenópolis 
         

         

Planaltina 
         

         

Santo Antônio 
         

         

Val Paraiso 
         

         

Vila Boa 
         

         

Cada letra denominando as colunas representa os seguintes documentos: A. Cópia do ato público do Poder 
Executivo (Decreto ou Portaria, por exemplo), com definição dos membros dos comitês;  B. Plano de 
mobilização social; C. Relatório do diagnóstico técnico-participativo; D. Relatório da prospectiva e planejamento 
estratégico; E. Relatório dos programas, projetos e ações; F. Plano de execução;  G. Minuta de projeto de Lei 
do Plano Municipal de Saneamento Básico; H. Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano 
Municipal de Saneamento Básico; I. se trata dos dados que o profissional de TI deve lançar no SNIS - J. Não 
está na tabela, pois se trará deste relatório simplificado do andamento das atividades desenvolvidas;  K. 

PMGIRS. (serão 342 documentos no total)  
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