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APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo é parte integrante do Contrato Administrativo n° 

100/14, firmado entre a empresa Felco Faleiros Projetos e Consultoria em 

Engenharia Ltda. EPP e a Prefeitura Municipal de Atibaia, para elaboração do 

Plano Municipal de Coleta Seletiva de Atibaia - SP (Convênio CEF PT n.º 

0394.235-46/12 – Programa Implementa PNRS – MMA), do Processo n.º 

21.763/13, referente à Tomada de Preços n.º 012/14, Homologada em 

25/06/2014.  O Plano Municipal de Coleta Seletiva de Atibaia - SP possui o 

seguinte escopo: 

 

 Produto 1 – Relatório do diagnóstico para a Coleta Seletiva; 

 Produto 2 – Relatório de Metas, Projetos, Ações e Programas do 

Plano de Coleta Seletiva; 

 Produto 3 – Relatório do evento de validação; 

 Produto 4 – Plano de Coleta Seletiva; 

 Produto 5 – Relatório do evento de divulgação. 

 

Este relatório consubstancia o Produto 3 – Relatório do evento de 

validação do Plano Municipal de Coleta Seletiva de Atibaia - SP. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei 12.305/2010, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, que é um marco regulatório completo para o 

setor de resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos harmoniza-

se com diversas outras leis, compondo o arcabouço legal que influirá na 

postura da totalidade dos agentes envolvidos no ciclo de vida dos materiais 

presentes nas atividades econômicas. Está fortemente relacionada com a Lei 

Federal de Saneamento Básico, com a Lei de Consórcios Públicos e ainda com 

a Política Nacional de Meio Ambiente e de Educação Ambiental, entre outros 

documentos importantes. 

Segundo MMA (2012), a Lei 12.305/2010 estabelece uma 

diferenciação entre resíduo sólido e rejeito, num claro estímulo ao 

reaproveitamento e reciclagem dos materiais, admitindo a disposição final 

apenas dos rejeitos. Com isso, faz uma distinção entre “destinação 

adequada”, que inclui diversas formas de aproveitamento dos resíduos, e 

“disposição final adequada”, pelo aterramento dos rejeitos. Assim, inclui 

entre os instrumentos da Política a coleta seletiva e o incentivo à criação e ao 

desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação dos 

catadores de materiais recicláveis. 

A Lei ainda cria uma hierarquia entre as ações que deve ser 

observada, estabelecendo uma ordem de prioridade para a gestão e 

gerenciamento dos resíduos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos. Trata-se de mudança fundamental na abordagem da gestão dos 

resíduos sólidos, pois coloca para aqueles que lidam com resíduos uma 

ordem de precedência que deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória. 

Os principais objetivos do Plano de Coleta Seletiva de Atibaia são: 

 Abranger a questão operacional da coleta seletiva, inclusive com 

análise da inclusão produtiva dos catadores e das estruturas 

municipais necessárias para maior eficiência da prestação do 

serviços à população e a educação ambiental. 
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 Integrar cooperativas ou outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda, nas ações de Coleta Seletiva e triagem; 

 Habilitar o município para contratação dos projetos básicos e 

executivos das principais unidades de manejo de resíduos sólidos: 

galpões de triagem equipados, veículos para cooperativas de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, pontos de 

entrega voluntária, pátios de compostagem, áreas de transbordo e 

transporte para resíduos da construção e demolição e aterros para 

resíduos da construção e demolição. 
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2. OBJETIVO DOS EVENTOS PÚBLICOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

As reuniões públicas têm por objetivo informar e apresentar para a 

comunidade o andamento das atividades e consolidar as propostas 

elaboradas durante o processo, bem como receber a avaliação da 

comunidade em relação a estas propostas. É o momento de interação entre o 

conhecimento técnico e o local. 

Nesses encontros serão apresentados, pela equipe técnica da 

empresa contratada, slide-show com informação pertinente em linguagem 

acessível. Após a apresentação, os presentes são convidados a dar suas 

opiniões, suas percepções e proposições para os temas abordados. 
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3. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

O Plano Municipal de Coleta Seletiva está sendo elaborado pela 

equipe técnica da SAAE, Prefeitura da Estância de Atibaia e pela empresa de 

consultoria contratada. Esse tripé (equipe técnica da SAAE, Prefeitura e 

empresa de consultoria contratada) é responsável pela coordenação e 

organização dos trabalhos para elaboração do Plano de Coleta Seletiva. Para 

isto, cada instituição possui atribuições e responsabilidades perante o 

estudo. 

3.1. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DE 

TRABALHO DA SAAE 

A equipe técnica da SAAE é responsável por: 

 Coordenar e gerir o estudo; 

 Fornecer dados, materiais e informações necessárias à elaboração 

dos trabalhos de cada uma das etapas; 

 Fazer a interlocução com a Prefeitura da Estância de Atibaia; 

 Auxiliar nos trabalhos de campo; 

 Convocar os técnicos da SAAE e Prefeitura para a participação das 

reuniões técnicas e eventos; 

 Divulgar as etapas do Plano de Coleta Seletiva; 

 Organizar os eventos; 

 Comunicar interessados internos e externos das etapas e dos 

eventos que envolvem a elaboração do Plano de Coleta Seletiva: 

- A comunicação interna refere-se ao convite encaminhado aos 

membros da equipe técnica designada pela SAAE e Prefeitura para 

participação de reuniões técnicas e de eventos de mobilização; 

- A comunicação externa refere-se ao que envolve o convite à 

população para participação dos eventos de mobilização social. 

 Tomadas de decisões; 

 Validar relatórios emitidos pela empresa contratada; 

 Absorver conhecimento necessário para implementação do Plano 

de Coleta Seletiva. 
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3.2. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DE 

TRABALHO DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 

A equipe técnica da Prefeitura é responsável por: 

 Fornecer dados, materiais e informações necessárias à elaboração 

dos trabalhos de cada uma das etapas; 

 Tomadas de decisões; 

 Validação dos relatórios emitidos pela empresa contratada e 

liberação de pagamentos; 

 Absorção de conhecimento necessário para implementação do 

Plano de Coleta Seletiva. 

3.3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DA 

CONSULTORIA CONTRATADA 

O corpo técnico da empresa Felco Faleiros Projetos e Consultoria 

em Engenharia Ltda. EPP é responsável por: 

 Desenvolver os produtos técnicos 

- Produto 1 – Relatório do diagnóstico para a Coleta Seletiva; 

- Produto 2 – Relatório de Metas, Projetos, Ações e Programas do 

Plano de Coleta Seletiva; 

- Produto 3 – Relatório do evento de validação; 

- Produto 4 – Plano de Coleta Seletiva; 

- Produto 5 – Relatório do evento de divulgação. 

 

Assim, o corpo técnico da empresa contratada se responsabilizará 

pela execução dos trabalhos, visando à elaboração dos produtos para 

apresentação, discussão e pactuação com os interlocutores da SAAE, 

Prefeitura e a Sociedade Civil. Cabe também à empresa contratada a 

preparação de material e a condução das reuniões técnicas e eventos de 

mobilização. 

A empresa contratada deverá, por fim, adicionar as discussões e os 

pactos realizados, tanto com técnicos quanto com a sociedade civil e redigir 

os produtos de cada uma das etapas. 



14 

 

 

4. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

O processo de construção do Plano de Coleta Seletiva deve ser 

participativo, agregando a participação dos diferentes atores institucionais e 

sociais, públicos e privados, envolvidos direta ou indiretamente com o setor 

de resíduos sólidos do município. 

As reuniões públicas têm por objetivo o referendo da população ao 

trabalho, ou seja, o direito dos cidadãos de se pronunciarem diretamente 

sobre as questões de interesse geral, possibilitando eventuais correções no 

desenvolvimento do trabalho e nas propostas. 

Nesse cenário, cabem a SAAE e Prefeitura: 

 A coordenação dos trabalhos desenvolvidos pela empresa 

contratada;  

 A articulação da participação com a sociedade, com os 

segmentos e os atores sociais, no sentido de viabilizar a 

estratégia de participação; e 

 A articulação institucional necessária à integração de órgãos da 

administração municipal e de demais níveis de governo a serem 

envolvidos no processo de elaboração do Plano de Coleta 

Seletiva. 

 

Desta forma, a publicidade ficará a cargo da SAAE e Prefeitura, que 

identificarão os participantes entre a sociedade civil organizada. Além disso, 

caberá a estas instituições a divulgação dos eventos, a organização e a 

disponibilização da infraestrutura para os mesmos. 

4.1. PUBLICIDADE DO 1º EVENTO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO PLANO DE COLETA 

SELETIVA EM DIA 29/07/2015 

4.1.1. PUBLICAÇÃO EM JORNAL 

No dia 18/07/2015 foi publicado um convite à população para 

participar do 1º Evento de Mobilização Social do Plano de Coleta Seletiva nos 

jornais: O Atibaiense e Atibaia Hoje. 
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 A Figura 1 mostra a forma de divulgação nos jornais. 

 

Figura 1: Divulgação nos jornais de grande circulação 
Fonte: O Atibaiense e Atibaia Hoje (18/07/2015) 

 

4.1.2. DIVULGAÇÃO NO SITE DA SAAE 

No dia 17 de julho a SAAE postou em seu site uma notícia convidando 

a população para o 1º evento de mobilização social do Plano de Coleta 

Seletiva.  



16 

 

 

A Figura 2 mostra o convite. 

 
Figura 2: Divulgação no site da SAAE 

Fonte: SAAE. Disponível em: http://www.saaeatibaia.com.br/Noticia.php?id=93. Acesso: 
28/07/2015 

4.1.3. DIVULGAÇÃO NO FACEBOOK DA SAAE 

Foi divulgado no FACEBOOK da SAAE de Atibaia um convite para o 

evento de Mobilização Social.  
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A Figura 3 mostra o convite. 

 
Figura 3: Divulgação no FACEBOOK da SAAE 

Fonte: SAAE. Disponível em: https://www.facebook.com/saae.atibaia.9.  Acesso: 28/07/2015 

4.1.4. DIVULGAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAAE 

Foi enviado um e-mail, no dia 27 de julho de 2015, convidando os 

funcionários da SAAE para o evento. 
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A Figura 4 mostra o conteúdo do convite por e-mail. 

 
Figura 4: Divulgação para os funcionários da SAAE 

Fonte: SAAE (2015) 

4.1.5. DIVULGAÇÃO PARA SECRETÁRIOS ENVOLVIDOS, FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA 

DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, GRUPOS DA SAAE, REPRESENTANTE DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL 

A Gestora Técnica do Contrato Eng. Daniella Lopes Neves fez um 

convite aos Secretários envolvidos, Funcionários da Prefeitura da Estância de 

Atibaia, grupos da SAAE, representante da Caixa Econômica Federal para 

participação do 1º Evento de Mobilização do Plano Municipal de coleta 

Seletiva por e-mail. 
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A Figura 5 mostra a divulgação por e-mail. 

 

 
Figura 5: Divulgação para Secretários envolvidos, Funcionários da Prefeitura da 
Estância de Atibaia, grupos da SAAE, representante da Caixa Econômica Federal 

Fonte: SAAE (2015) 
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4.2. DIVULGAÇÃO PÓS-EVENTO 

Após o 1º Evento de Mobilização Social do Plano foram enviadas 

notícias do acontecimento no site da SAAE; pelo e-mail de notícias da SAAE e 

na página do FACEBOOK da SAAE, como pode-se verificar a seguir. 

A Figura 6 mostra a divulgação do Evento na primeira página do site da 

SAAE. 

 
Figura 6: Divulgação da Mobilização na primeira página do site da SAAE 
Fonte: SAAE. Disponível em: http://www.saaeatibaia.com.br/. Acesso: 31/07/2015 
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A Figura 7 mostra a notícia após clicar no link LEIA + da Figura 6. 

 
Figura 7: Divulgação da Mobilização ao clicar no link Mais da Figura 6 

Fonte: SAAE. Disponível em: http://www.saaeatibaia.com.br/Noticia.php?id=96. Acesso 
31/07/2015 
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A Figura 8 mostra o e-mail de notícias enviado pela SAAE. 
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Figura 8: E-mail de notícias da SAAE
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A Figura 9 mostra a divulgação da SAAE no site do FACEBOOK. 

 
Figura 9: Na página do FACEBOOK da SAAE 

Fonte: Disponível em: https://www.facebook.com/saae.atibaia.9?fref=ts. Acesso: 31/07/2015 
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A Figura 10 mostra publicação de 01/08/2015 em jornal de grande circulação no município. 

 
Figura 10: Publicação dos resultados do Plano de Coleta Seletiva no Jornal "O Atibaiense" 

Fonte: Jornal O Atibaiense - 01/08/2015 
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A Câmara Municipal também publicou uma notícia no dia 

30/07/2015 em próprio site sobre o 1º Evento de Mobilização Social do Plano 

Municipal de Coleta Seletiva (Figura 11). 

 
Figura 11: Divulgação pela Câmara Municipal dos Resultados do Plano Municipal 

de Coleta Seletiva 
Fonte: Câmara Municipal. Disponível em: http://www.camaraatibaia.sp.gov.br/. Acesso: 

03/08/2015 
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4.3. FORMAS DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PLANO DE COLETA SELETIVA 

As informações do Plano Municipal de Coleta Seletiva são 

divulgadas mediante variados meios: 

 Linguagem oral, no evento de mobilização social; 

 Linguagem escrita, nos informes e relatórios; e 

 Linguagem visual, na apresentação de slides do evento de 

mobilização social. 

 

No site da SAAE estão disponibilizados os relatórios parciais 

entregues pela empresa contratada e aprovados pela SAAE, Prefeitura e 

CAIXA. O link para acesso é: 

  http://www.saaeatibaia.com.br/PMGIRS_PMCS.php. 
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5. MEMÓRIA E MATERIAL COMPROBATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA 

SOCIEDADE 

Os itens a seguir apresentam memória, material utilizado, lista de 

presença e comprovação fotográfica do 1º Evento de Mobilização Social do 

Plano Municipal de Coleta Seletiva. 

5.1. MEMÓRIA 

A abertura do 1º Evento de Mobilização Social do Plano de Coleta 

seletiva foi dada pela Engenheira Daniella Lopes Neves (diretora de resíduos 

sólidos da SAAE e gestora do contrato), nesta ocasião foi realizada uma 

explanação definindo o Plano de Coleta Seletiva e a diferença do Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, aprovado recentemente em 

Audiência Pública e com minuta de Lei em tramitação. Disse ainda que os 

produtos 1 e 2 estão disponíveis na página da SAAE desde sua aprovação e 

que continuarão disponíveis para toda a população. 

Além disso, ressaltou sobre os recursos do Plano de Coleta Seletiva 

que provinham do Ministério do Meio Ambiente com contrapartida da 

Prefeitura da Estância de Atibaia e que a SAAE, por estar ligada ao executivo, 

foi designada para gerir o projeto. Para finalizar apresentou as empresa Felco 

Faleiros e passou a palavra para a Engenheira Cássia Faleiros, que fez uma 

apresentação em power point com uma síntese dos produtos 1 e 2, conforme 

demonstrado no item 5.2. 

Após a apresentação foi aberta a palavra aos participantes para 

contribuições: 

 Eng. Daniella disse que algumas ações do Plano já estão sendo 

colocadas em prática em 2015, como por exemplo a instalação da 

nova esteira na Central de Triagem e transbordo no dia 

27/07/2015. Assim que iniciar a triagem na nova esteira, a esteira 

antiga vai parar para reforma e manutenção, após isto haverá 2 

(duas) esteiras em funcionamento com a possibilidade de 

separação dos resíduos secos e úmidos. Com a contratação da 

nova empresa de coleta, foi firmado que haverá coleta seletiva em 
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100% da área urbana de Atibaia que pode ser tanto no porta a 

porta como por container; 

 Foi questionado se os custos de manutenção mostrados, 

incorporam as novas ações, aquisições de terrenos e obras ou não? 

A Eng. Cássia mostrou os cálculos detalhados dos custos no 

relatório para esclarecimentos; 

 Foi questionado se o Plano pensa apenas na manutenção da 

Cooperativa São José ou abre portas para novas cooperativas 

menores localizadas de forma descentralizadas. A Eng. Daniella 

disse que o Plano é dinâmico e que hoje é a cooperativa São José, 

mas Atibaia está crescendo e tem competitividade, desta forma a 

Cooperativa São José pode não ser a única, poderá vir outras 

cooperativas ou associações ou empresas de fora desde que 

cumpram a legislação; 

 A Eng. Daniella ainda disse que quanto à Área de Triagem e 

Transbordo de Resíduos da Construção Civil, ela já existe, mas é 

privada (particular). O Sr. Alexandre Facio segrega e recicla parte 

dos resíduos da construção civil. Quanto aos caçambeiros haverá 

uma licitação para software de rastreamento das caçambas com o 

objetivo de monitorar o descarte irregular; 

 Foi comentado que os centros urbanos de Atibaia são dispersos e 

que para a implantação da infraestrutura dos resíduos sólidos 

deveria ser pensado em algo descentralizado. A Eng. Cássia disse 

que no próximo relatório será feito o Programa efetivo de coleta 

seletiva e que neste as novas estruturas serão propostas com 

localizações e outros detalhes. A Eng. Daniella disse que a 

descentralização é mais difícil de gerenciar, mas também pode ter 

um custo menor e complementou que a SAAE já está pensando na 

descentralização; 

 Foi questionado se o Plano já foi aprovado e se tem Lei? A Eng. 

Cássia explicou que o que foi aprovado e está tramitando a Lei é o 
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Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e explicou 

a diferença dos dois Planos; 

 Foi questionado sobre a responsabilidade de execução do Plano. A 

Eng. Cássia disse que a responsabilidade de implantação é da SAAE 

e Prefeitura, mas que a criação do Conselho Gestor com membros 

da sociedade civil é essencial para que o Plano seja posto em 

prática e monitorado mesmo que seja mudada a administração 

destes órgãos; 

 Foi questionado como o Plano vê os catadores informais. A Eng. 

Cássia respondeu que no Plano incentiva a formalização dos 

catadores informais, primeiramente com um cadastro e depois 

incentivos com capacitações. A Eng. Daniella complementou que 

ao aumentar a coleta dos resíduos secos pode ser que a 

Cooperativa São José não suporte aumentando a demanda para 

novas cooperativas; 

 Foi sugerido que a Cooperativa São José fosse como uma 

fomentadora ou incubadora que pudesse auxiliar na criação das 

novas cooperativas; 

 A Eng. Cássia citou o exemplo da cooperativa de Paulínia, em que 

os cooperados recebem em função de produtividade e qualificação 

visando um plano de carreira; 

 Foi questionado se não seria interessante fazer parceria com o 

CREA e associação de engenheiros para as capacitações dos 

resíduos da construção civil. A Eng. Cássia disse que é possível 

realizar parcerias com CREA e Associação de Engenheiros e 

também com o SEBRAE que auxilia na formação de negócios 

sustentáveis; 

 Foi questionado se a cidade possui um levantamento por bairros 

da quantidade de geração, para descentralizar as infraestruturas e 

dar oportunidade para outras pessoas. A Eng. Daniella disse que 

há algo bem superficial, mas que para a próxima etapa do Plano 

estão pensando em aprimorar estes dados; 
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 Foi comentado que a ideia de fazer composteiras domésticas foi 

ótima, pois evita a contaminação na fonte e diminui a quantidade 

de resíduos já na coleta. 

 

Após a fase de questionamentos foi feito o encerramento pela Eng. 

Daniella agradecendo a participação de todos e reforçando que os produtos 1 

e 2 estão disponíveis aos interessados no site da SAAE no link: 

http://www.saaeatibaia.com.br/PMGIRS_PMCS.php. 

5.2. MATERIAL UTILIZADO 

A seguir consta a apresentação em power point realizada no 1º Evento 

de Mobilização Social do Plano Municipal de Coleta Seletiva para validação 

dos produtos 1 e 2. 

Para suporte aos questionamentos foram abertos os produtos 1 e 2 

para maior riqueza de detalhes do trabalho desenvolvido. 
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5.3. LISTA DE PRESENÇA 
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5.4. COMPROVAÇÃO FOTOGRÁFICA 

As figuras a seguir mostram a dinâmica do evento. 

 

 
Figura 12: Abertura do 1º Evento de mobilização social do Plano municipal de 

Coleta Seletiva realizada pela Eng. Daniella (gestora do contrato) 
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Figura 13: Eng. Cássia apresentando a síntese dos produtos 1 e 2 do Plano 

Municipal de Coleta Seletiva 
 

 
Figura 14: Eng. Cássia respondendo aos questionamentos do Plano 
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Figura 15: População participante 

 

 
Figura 16: Eng. Daniella respondendo aos questionamentos 
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Figura 17: Eng. Daniella encerrando o evento 
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6. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

A divulgação realizada trouxe para o evento 40 pessoas de 

diferentes representatividades. Dentre elas: representante da 

superintendência da SAAE; diretores e funcionários da SAAE; representantes 

da Prefeitura da Estância de Atibaia; a Presidente e vice presidente da 

Cooperativa São José; representantes da Câmara Municipal Legislativa e de 

partidos políticos e membros da sociedade civil, conforme demonstrado da 

lista de presença (item 5.3, página 42). 

O evento foi bem participativo com contribuições de melhorias 

para o Plano Municipal de Coleta Seletiva como pode-se analisar na memória 

do evento (item 5.1, página 28). Os produtos 1 e 2 foram validados pela 

população participante. 

As divulgações pós-evento abordaram diferentes assuntos, 

trazendo mais interesse à população. 


