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J - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO I 

 Anápolis, 08 de julho de 2017  

Produzido por: CT&M (Costa Ribeiro Ambiental) 

Nova diagramação em: 22 de junho de2018. 

 

1. RESUMO 

Os municípios consorciados, em sua maioria, têm pessoal qualificado para compor 

o comitê executivo e a equipe técnica, necessários apenas de um engenheiro nos municípios de 

Pirenópolis, Corumbá e Mimoso de Goiás e um profissional de TI para todos municípios. Todos 

municípios estão trabalhando na composição dos comitês executivos e de coordenação, à 

exceção de Águas Lindas, Luziânia e Abadiânia. 

Os municípios de Pirenópolis, Padre Bernardo, Formosa e Planaltina já possuem 

um plano de gestão de resíduos confeccionados que foram analisados criticamente para 

verificação de conformidade com o TR do CORSAP. 

Os maiores obstáculos para a confecção dos planos conforme o TR CORSAP dentro 

do prazo estabelecido é a necessidade que os municípios têm de mais tempo que o planejado 

para executar as atividades de composição dos comitês, pois as pessoas que trabalham nas 

secretarias possuem dificuldade de arregimentação por falta de recursos como internet e 

telefonia. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS POR MUNICÍPIO 

2.1. Água Fria – Concluído plano A e B. 

30 de junho, dois e-mails enviados com o plano B concluído e solicitando o 

PMGIRS para leitura e análise; 

01 de agosto, começa a chegar o resultado do diagnóstico participativo elaborado 

pelo comitê de coordenação. 

 

2.2. Abadiânia – visitas para persuadir o prefeito a aderir ao trabalho. 

Data da segunda visita: 29 de maio de 2017 

Data da terceira visita: 30 de maio de 2017 

Pessoas contatadas durante as visitas: 

Edmilson Gomes de Godoi, secretário do meio ambiente; 

José Aparecido Alves Diniz, prefeito 
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2.3. Pirenópolis – Ainda sem sucesso na formação dos comitês. 

18 de maio - plano de ação encaminhado por e-mail; 

7 de junho - recebimento do PMGIRS para análise; 

12 de junho -  nova orientação sobre a formação dos comitês. 

 

2.4. Cocalzinho – O plano ainda não foi disponibilizado para análise, aguardar 2018 para 

atualização e melhorias. 

07 de junho – e-mail enviado solicitando o plano para análise; 

12 de junho -  e-mail enviado solicitando o plano para análise; 

19 de junho -  visita para buscar o plano para análise. 

 

2.5. Corumbá – Sem sucesso na formação dos comitês. 

19 de junho de 2017 – data da segunda visita - pessoa contatada durante a visita, 

servidor Igor Barbosa. 

08 de julho de 2017 – e-mail enviando instruções para formação dos comitês, 

 

2.6. Alexânia - Sem sucesso na formação dos comitês. 

12 de junho - e-mail enviando instruções para formação dos comitês; 

1 de agosto -  um novo servidor é nomeado para formação dos comitês, Itamar. 

 

2.7. Mimoso de Goiás – Comitês formados. 

09 de junho -  e-mail com novas instruções para formação dos comitês; 

12 de junho – novo e-mail com esclarecimento de dúvidas sobre a formação dos 

comitês; 

19 de junho – formação dos comitês; 

20 de junho -  conclusão do documento B – Plano de mobilização social. 

 

2.8. Padre Bernardo – Comitês formados. 

29 de maio – e-mail enviado com plano de ação e instruções para a formação dos 

comitês; 

12 de junho -  e-mail enviado com novas instruções para a formação dos comitês; 

23 de junho – e-mail com planilha de preenchimento do nome dos comitês; 

30 de junho -  e-mail enviado com planejamento da reunião para o documento B. 
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2.9. Novo Gama – Comitês formados. 

29 de maio – e-mail enviado com plano de ação e instruções para a formação dos 

comitês; 

14 de junho -  e-mail agendando a primeira reunião de trabalho para dia 25 de 

junho de 2017; 

02 de agosto – acontece a primeira reunião com os comitês. 

 

2.10. Valparaíso -  Sem sucesso na formação dos comitês. 

29 de maio – e-mail enviado com plano de ação e instruções para a formação dos 

comitês; 

12 de junho – e-mail enviado com novas instruções de trabalho; 

 

2.11. Cidade Ocidental – Sem sucesso na formação dos comitês: 

12 de junho – e-mail enviado com instruções para formação dos comitês. 

 

2.12. Cristalina – Sem sucesso na formação dos comitês. 

12 de junho – e-mail enviado com instruções para formação dos comitês; 

26 de junho -  e-mail enviado com novas instruções para formação dos comitês. 

 

2.13. Luziânia – Sem sucesso na obtenção do plano para leitura e análise. 

12 de junho – e-mail enviado cobrando o plano para leitura. 

 

2.14. Águas Lindas – Sem sucesso na formação dos comitês. 

07 de junho – e-mail cobrando posicionamento. O município ficara de decidir se 

faria ou não o PMGIRS/AP com o apoio do CORSAP-DF/GO; 

03 de junho – e-mail instruindo a formação dos comitês. 

 

2.15. Santo Antônio do descoberto – Sem sucesso na formação dos comitês. 

07 de junho – e-mail enviado com plano de ação e instruções para a formação dos 

comitês; 

12 de junho – e-mail enviado com nova orientação para a formação dos comitês. 

 

2.16. Planaltina de Goiás – Sem sucesso no recebimento do plano para leitura e análise. 

12 de junho -  e-mail cobrando o plano para leitura. 
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2.17. Cabeceiras – Plano analisado. 

07 de junho - e-mail cobrando o plano para leitura; 

16 de junho – leitura e análise do plano. 

 

2.18. Vila Boa – Comitês formados. 

07 de junho – e-mail com instruções para a elaboração do plano; 

12 de junho – e-mail com plano de ação; 

27 de junho – e-mail enviado com sugestões de melhorias nos comitês; 

30 de junho – comitê montado. 

 

2.19. Formosa – PMGIRS lido e analisado. 

06 de junho -  e-mail recebido com PMGIRS; 

27 de junho – e-mail enviado com instruções para formação dos comitês para a 

elaboração do PMAP. 

 

3. CONCLUSÃO 

Nos municípios de Água Fria, Mimoso e Padre Bernardo, Vila Boa, Formosa e 

Novo Gama é perceptível e evolução dos trabalhos, os demais carecem de uma ação mais 

efetiva como uma nova rodada de visitas, por exemplo, para formação dos comitês de trabalho. 

É importante acelerar o processo de funcionamento dos aterros de Mimoso e Planaltina de 

Goiás, porque uma vez que estes municípios estão agilizando seus planos torna se possível o 

CORSAP apresentar solução rápida para estes municípios. 

Para o envio de todos documentos produzidos para a FUNASA é necessário que o 

CORSAP obtenha um login e senha para acessar a plataforma AVA e fazer os lançamentos. 

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 

10% 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 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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