
1 de 3 
 

 

Anápolis, 04 de maio de 2018 

J. RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ABRIL DE 2018 

Produzido por: CT&M (Costa Ribeiro Ambiental) 

Nova diagramação em: 19 de junho de2018. 

No mês de maio houve progresso nos trabalhos dos seguintes municípios: 

Cabeceiras. Foi instituído o secretário executivo como o primeiro membro da 

equipe técnica no dia 04 de maio de 2018, com a missão de formar os comitês de coordenação 

e executivo dentro deste mês de maio. 

Mimoso. As discussões para a elaboração das etapas D, E e F, iniciarão dia 8 de 

maio de 18, às 9 horas. 

Novo Gama. O trabalho de diagnóstico técnico já foi iniciado tendo já a parte de 

gravimetria concluída. 

Padre Bernardo. Dia 09 de abril de 2018 uma nova secretária executiva assumiu 

frente dos trabalhos para a complementação e arregimentação dos comitês e uma nova reunião 

de trabalho foi marcada para dia 23 de maio de 18, às 9 horas. 

Pirenópolis. A procuradora do município veio fazer parte do comitê executivo uma 

nova engenheira assumiu a função na equipe técnica e os trabalhos de coleta de dados já foram 

iniciados. 

Santo Antônio. Foi instituído o secretário executivo, como o primeiro integrante 

da equipe técnica, com o desafio de formar e arregimentar os comitês a primeira reunião de 

trabalho neste mês de maio. 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O PMGIRS/AP 

RESÍDUOS SÓLIDOS ÁGUAS PLUVIAIS 

21% A B C D E F G H K 

1. Abadiânia 
         

         

2. Agua fria 
         

         

3. Águas Lindas 
         

         

4. Alexânia 
         

         

5. Cabeceiras 
         

         

6. Cidade 
Ocidental 
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CONTINUAÇÃO 

RESÍDUOS SÓLIDOS ÁGUAS PLUVIAIS 

21% A B C D E F G H K 

7. Cocalzinho 
         

         

8. Corumbá 
         

         

9. Cristalina 
         

         

10. Formosa 
         

         

11. Luziânia 
         

         

12. Mimoso 
         

         

13. Novo Gama 
         

         

14. Pe. Bernardo 
         

         

15. Pirenópolis 
         

         

16. Planaltina 
         

         

17. Santo Antônio 
         

         

18. Val Paraiso 
         

         

19. 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 do lançamento de dados no SNIS pelo 
profissional de TI. J. Não está na tabela, pois se trará deste relatório simplificado do andamento das atividades desenvolvidas;  
K. PMGIRS. (serão 342 documentos no total e 331 para serem feitos pela CT&M)  
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Os documentos citados bem como o último e-mail de correspondência com os 

municípios estão disponíveis no site www.sustentabilidade.srv.br, na área do cliente no link 

CORSAP, e acesso com a senha: Corsap2018. 

Atenciosamente, 

 

Claudair 
Gestor executivo 
CT&M – consultoria, treinamento e manejo 
COSTA RIBEIRO AMBIENTAL 
CNPJ 17.430.561/0001-23 

 

http://www.sustentabilidade.srv.br/

