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Aos 05 (cinco) dias do mês de Outubro de 2021, na cidade de Mato Verde-MG, 

reuniram-se na Câmara Municipal, situada à rua Professor José Américo 

Barbosa, Centro, Mato Verde – MG, as equipes técnicas dos municípios de Mato 

Verde, Mamonas, Espinosa, Monte Azul, Gameleiras e Catuti, a equipe técnica 

do IPGC - Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, a equipe técnica do 

Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL e representantes da Sociedade Civil 

Organizada. O Sr Horácio Cristo Barbosa, Superintendente do Consórcio, ao 

fazer uso da palavra explicou e justificou que, diante das intercorrências 

ocorridas na tentativa de realizar a Audiência Pública de forma virtual, não foi 

possível a realização da mesma, sendo necessário a realização da Audiência de 

forma presencial, ressaltando a necessidade dos cuidados necessários, como o 

uso de máscara e do distanciamento social em decorrência da Pandemia do 

Covid-19. Ato contínuo, o Sr Hélio Dias Corrêa, Vereador e Presidente da 

Câmara Municipal de Mato Verde, desejou boas-vindas a todos presentes e 

agradeceu a presença do Secretário de Meio Ambiente do município de 

Montezuma, srº Joaquim. Em continuidade, o Sr Oscar Lisandro Teixeira, 

Prefeito de Mato Verde, agradeceu e disse que é um orgulho para o município 

de Mato Verde receber os técnicos e os prefeitos da Serra Geral,  falou sobre os 

avanços da microrregião em todas as áreas e inclusive sobre o gerenciamento 

dos resíduos sólidos, também relatou sobre vários  projetos do município de 

Mato Verde tendo enfatizado o “Gari amigo da família”, que é sinônimo de 

sucesso no território de Mato Verde, ademais, ressaltou que a Secretaria de  

Agricultura não pode ser fragilizada e que a região é forte com os produtos 

regionais e sua pretensão é de lutar para criar um centro de recebimento do 

Ceanorte para recebimento dos produtos regionais, pois entende que não é 

necessário o nosso produto ir para Belo Horizonte e retornar para a Serra Geral. 

Além disso, falou sobre a importância de avançar no gerenciamento dos resíduos 

sólidos. Por fim, finalizou agradecendo, colocando-se à disposição para 

alavancar na discussão do assunto referido e desejando um excelente trabalho 

para os técnicos. O Sr Reginaldo Antônio da Silva, Prefeito de Jaíba e Presidente 

do Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL, iniciou sua fala agradecendo a equipe 



Ata da audiência da apresentação do diagnóstico do “Plano Intermunicipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS” da Serra Geral de 

Minas. 

 

do Consórcio pelo avanço na área dos resíduos sólidos, falando que o plano 

intermunicipal é muito importante para a região, mas lamenta que todos os 

municípios da Serra Geral tem a disposição final dos resíduos de forma incorreta, 

disse ainda que o Consórcio teria abraçado essa causa com o intuito de criar 

meios para o encerramento dos lixões e da destinação final correta dos resíduos 

sólidos, por fim falou sobre a central de distribuição de alimentos no projeto Jaíba 

cujo o objetivo é fornecer alimentos a toda região. A palavra ao ser retornada 

para o Superintende do Consórcio União da Serra Geral, por sua vez repassou 

para  a   Srª Rosélia Ferreira da Cruz Silva, Coordenadora de Meio Ambiente do 

Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL, que fez uma explanação sobre o que é  

um plano intermunicipal de resíduos sólidos e a importância do envolvimento dos 

técnicos dos municípios nessa fase de construção do diagnóstico, também 

relembrou todos os envolvidos sobre o prazo para  finalizar o plano, que será até 

dezembro 2021 e que  este irá direcionar as ações e planejamentos nos 

municípios. Rosélia também citou a importância da educação ambiental e da 

implantação da coleta seletiva que é obrigatória com base na lei 12.305/2010, 

frisando que é preciso pequenas ações para reduzir a quantidade de resíduos 

gerados, por fim, finalizou falando da importância de incluir os catadores de 

materiais recicláveis nessa dinâmica. Passada a palavra para o jurídico do IPGC, 

Dr Dinilton Pereira da Costa, que apresentou os aspectos legais sobre as 

exigências de cumprir a legislação, além de que sobre a política de resíduos 

sólidos na lei 12.305/2010 traz a responsabilidade para os municípios pela 

gestão e destinação e disposição  correta  de resíduos sólidos, assim também 

como os apontamentos dos outros resíduos, devendo ser confeccionado o plano 

de resíduo municipal ou intermunicipal. Relatou também que a Constituição 

permite que se faça este plano individual por município ou via Consórcio, e que 

o marco regulatório também traz a responsabilidade do município a instituir a 

cobrança e repassar os custos para os geradores e o plano integrado 

intermunicipal da Serra Geral direciona para a educação ambiental e a coleta 

seletiva visando dar mecanismo e apontando para os outros tipos de resíduos 

da logística reversa. A Engenheira do IPGC,  Srª Aléxia Malveira,  fez uma 
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explanação sobre o diagnóstico do PMGIRS,  os tipos de resíduos gerados, os 

serviços de limpeza e coleta, logística reversa e a educação ambiental, 

ressaltando que os dados apresentados estão incoerentes  solicitando para que 

os técnicos dos municípios os refizessem, pois da forma que se encontravam 

poderiam vir a impactar na cobrança dos resíduos, sendo estipulado o prazo de 

15 dias para todos os municípios refizessem e enviassem novamente para o 

Consórcio. Após a apresentação, foi aberta a discussão sobre os aspectos 

abordados, com o intuito de que os presentes contribuíssem com a avaliação 

inicial da situação dos dados apresentados referentes a cada município e que da 

mesma forma pudessem expor suas ideias e sugestões. Quanto a gestão dos 

resíduos, destacando a educação ambiental. Nada mais a tratar, o Presidente 

do Consórcio, Sr Reginaldo agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a audiência, sendo esta ata lavrada por mim, Rosélia Ferreira da Cruz 

Silva, que após lida e aprovada será assinada por mim e todos os presentes, 

conforme lista de presença anexa. 


