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Relatório de reunião do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba realizada no dia quinze de Abril do ano de dois mil e dezesseis às 9:00H na 
sede do Cides sobre Mobilidade Urbana e Medidas Emergenciais do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos - PGIRS. A secretária executiva do Consórcio, Sr.ª Cristina Martins iniciou a reunião 
cumprimentando os representantes dos municípios de Araporã, Canápolis, Gurinhatã, Ituiutaba, Monte 
Alegre de Minas, Monte Carmelo e Prata e reforçou a necessidade dos municípios juntamente com o 
CIDES e a UFTM se unirem em uma força tarefa para que os trabalhos sejam cumpridos de maneira 
eficiente e dentro do prazo previsto, para atendimento a Leis Federais e ao MP. Em seguida passou a 
palavra para a Prof.ª Denise Labrea. A professora cumprimentou a todos e logo em seguida disse que a 
aproximadamente um ano vem tentando viabilizar o Plano de Mobilidade Urbana junto com o CIDES e 
que o mesmo é uma exigência legal que os municípios precisam cumprir, esse Plano que será 
desenvolvido com os municípios de Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Prata e Santa 
Vitória. Ela disse que é muito importante que esses municípios enxerguem o Plano de Mobilidade Urbana 
como uma questão fundamental, já que a falta do mesmo gera inúmeros acidentes de trânsito entre outros 
transtornos e o Plano de Mobilidade ajudará a resolvê-los. A professora Denise fez uma apresentação 
apontando e explanando sobre os seguintes tópicos: 

• Compreende a Política Nacional de Mobilidade Urbana estabelecida pela Secretaria Nacional de 
Transportes e da Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades em 2004; 

• Surge como novo instrumento de Gestão Urbana, estabelecidos pela Lei nº12.587 de 03 de Janeiro 
de 2012; 

• O contexto regional; 

• Plano de trabalho; 

• Cronograma; 

• Atividades do Município – Equipe Local e Comissão; 

• Plano de Comunicação – Ferramentas; 

• Atividades do Município; 

• Relação de contato; 

• Consulta Pública – Dinâmica. 
 
 

Após a explanação dos tópicos acima e esclarecimento de dúvidas a Prof.ª Denise Labrea encerrou sua 
fala. Em seguida a secretária executiva do consórcio convidou a Prof.ª Ângela Soares para falar sobre 
Medidas Emergenciais. A professora cumprimentou a todos dizendo que agora é o momento do Plano 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos através das Medidas Emergenciais avançar, tomando então as 
providências para iniciar as ações de curto prazo e que o atraso das mesmas deu-se devido aos trâmites 
burocráticos legais, disse também estar muito contente de estar ajudando a realizar esse trabalho junto aos 
municípios com os quais já trabalhou, contando com a parceria de outros professores e também alunos. 
Falou também da colaboração das secretarias de Obras, Meio Ambiente e Saúde e Educação 
indispensáveis para o sucesso das ações do Plano. Em seguida fez uma apresentação apontando e 
explanando sobre os seguintes tópicos: 
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• Etapa 1: Avaliação e definição das áreas para implantação do parque sanitário do CIDES e de 
valas sanitárias; 

• Etapa 2: Elaboração do plano de recuperação de áreas degradadas pelos lixões e aterros 
controlados; 

• Etapa 3: Serviços de estudo da geração per capita, peso específico e composição gravimétrica dos 
resíduos sólidos urbanos (RSU) no municípios supra citados e respectivos relatórios técnicos 
fotográficos, acompanhados de anotação de responsabilidade técnica (ART); 

• Etapa 4: Programa de Coleta Seletiva para os Municípios; 

• Etapa 5: Elaboração de plano de mobilização social para implantação da coleta seletiva nos 
municípios; 

• CRONOGRAMA PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; 

• ETAPA 6: Levantamento sobre a gestão dos resíduos sólidos dos serviços de saúde; 

• Etapa 7: Escolha de área para destino dos RSCD; 

• CRONOGRAMA GERAL. 
 

Após a explanação dos tópicos acima e esclarecimento de dúvidas a Prof.ª Ângela Soares encerrou sua 
fala e passou a palavra à Prof.ª Vânia que cumprimentou a todos, lembrando que já trabalhou com vários 
dos municípios e que agora ajudará a desenvolver as ações do PGIRS através das Medidas Emergenciais. 
Falou da mobilização social para as audiências públicas, sendo esta uma das etapas mais importantes de 
um projeto que ficará para sempre no município. Falou também das várias etapas do projeto que irão 
acontecer e que dúvidas mais específicas seriam sanadas individualmente com os municípios, e pediu aos 
municípios que já confirmassem as datas das audiências públicas, apresentando aos mesmos uma 
sugestão de datas que foi apreciada e aprovada pelos mesmos. Em seguida a secretária Cristina passou 
alguns recados, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
 

 

 
Cristina Martins 

Secretária Executiva do CIDES 


