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RELATÓRIO DE ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Propósito: Avaliação do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e águas 

pluviais (PMGIRS/AP) de Luziânia. 

Anápolis, 16 de agosto de 2017. 

Analista: Claudair Costa Ribeiro 

               CRBio 087.079/04D 

 

Resumo Executivo: 

Para coordenar as atividades de construção do PMGIRS/AP nos municípios 

consorciados com equipes locais formadas pelos próprios servidores de cada cidade, a 

CT&M (Costa Ribeiro Ambiental), CNPJ: 17.430.561/0001-23, foi contratada pelo 

CORSAP-DF/GO. 

Na ocasião da primeira visita em 28 de maio de 2017 a Luziânia,  foi 

informado pela Wilma do Lago - Assessora Técnica da SEMARH/LUZ, que a cidade de 

já tinha o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos (PMGIRS). A CT&M 

não encontrou, com esta servidora, abertura para iniciar os trabalhos de confecção do 

plano de águas pluviais sem que antes o CORSAP-DF/GO conversasse com o prefeito. 

À CT&M, como forma de cumprir seu contrato com o CORSAP-DF/GO, 

coube analisar o PMGIRS de Luziânia, que foi disponibilizado para análise no dia 03 de 

agosto de 2017. O diagnóstico está fundamentado na leitura do PMSB e no termo de 

referência, o que rege o contrato do CORSAP/-DF/GO com a CT&M. 

 

1. ESTRATÉGIA 

Vários municípios não realizaram os planos e muitos dos que tem o plano 

editado, os tem como documento de gaveta, diante de um cenário de lentidão para 

implementar a política nacional dos resíduos sólidos. Por essa razão, a nova diretoria do 

CORSAP-DF/GO, contratou a consultoria da CT&M para coordenar a construção dos 

planos com o envolvimento dos servidores e da população, priorizando medidas que já 

poderão ser implementadas imediatamente após a conclusão dos planos, e, é com essa 

direção estratégica que são apresentadas algumas sugestões de melhorias no PMGIRS/AP 

de Cocalzinho 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, instituída no 

país através da Lei Federal n. 12.305/2010, está em vigor há 

sete anos mas ainda carece de aplicação prática em vários 
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pontos, conforme se depreende da leitura desta edição do 

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil: a geração de 

resíduos se mantém em patamares elevados, a reciclagem 

ainda patina, a logística reversa não mostrou a que veio e o país 

tem mais de três mil municípios com destinação inadequada, 

apesar da proibição existente desde 1981 e do prazo 

estabelecido pela PNRS ter-se encerrado em 2014. 

 

2. CONFORMIDADES E NÃO CONFORMIDADES 

REQUISITO EVIDÊNCIAS 

Grupo de Trabalho  
CONFORMIDADE 

Evidenciado nas páginas III a VIII  

Mobilização Social  
CONFORMIDADE 

Evidenciado nas páginas 77 a  

Diagnóstico Técnico-Participativo  
CONFORMIDADE 

Páginas 22 a 72. 

Prospectiva e Planejamento Estratégico  
CONFORMIDADE 

Páginas 73 a 76 

Programas, Projetos e Ações  
CONFORMIDADE 

páginas 77 a 108. 

Plano de execução 
CONFORMIDADE 

Páginas 109 a 112. 

 

3. SUGESTÃO DE MELHORIAS 

DOCUMENTO ANALISADO SUGESTÕES 

Plano de gestão integrada de resíduos 
sólidos de Luziânia, Goiás – 2017. 

Páginas 22 a 72. 

Realizar a pesagem dos resíduos para substituir 
os dados secundários do atual diagnóstico que 
diverge 78 toneladas da média estabelecido no 
plano estadual de gestão de resíduos. 

Plano de gestão integrada de resíduos 
sólidos de Luziânia, Goiás – 2017. 

Páginas 73 a 76 

Fazer o uso de ferramentas de estratégia, como 

construção de cenários, matriz SWOT, 

planejamento financeiro para avaliar melhor o 

porque construir um novo aterro, se o da Cidade 

Ocidental está a 22,5km de Luziânia. 

Plano de gestão integrada de resíduos 
sólidos de Luziânia, Goiás – 2017. 

Páginas 77 a 108. 

A  opções de redução do lixo a ser jogado no 

lixão de Luziânia, diante da dificuldade de se 

construir um aterro é muitíssimo boa e pode ser 

melhorada, com projeto de compostagem como 

“quintais orgânicos” e já destinando os rejeitos no 

aterro da Cidade Ocidental até que seja 

viabilizado a construção de um aterro no 

município. Se esta ainda for a melhor estratégia, 

depois de ter seguido a recomendação anterior. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esta ANÁLISE a CT&M evidenciado zero não conformidades e 

apresentou sugestões de melhorias alinhadas à estratégia que o CORSAP-DF/GO tem 
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adotado. Cabe ao município de Luziânia, disponibilizar a mesma equipe de servidores, 

descrita nas páginas III a VIII, para a coordenação da CT&M para a elaboração do plano 

de águas pluviais tal qual foi com a IDEIAS – Instituto de desenvolvimento da educação 

e implementação de ações sociais. 

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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