Gestão de resíduos: convênio Fundação
Gorceix e Prefeitura de Santa Bárbara

No dia 04 de maio, às 14h, a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara irá realizar a Audiência Pública de
lançamento do Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) da cidade, que
deverá ser entregue à população no 2º semestre de 2021.
O objetivo da audiência é discutir junto à comunidade local o Plano de Trabalho e o Plano de
Mobilização do PMGIRS, de maneira a assegurar a participação e o controle social em todas as fases
do projeto.
Além de apresentar as etapas de elaboração do plano de Gestão resíduos, serão abordados os
métodos e diretrizes utilizados no Diagnóstico participativo e na proposição de soluções para a gestão
municipal de resíduos.
O PMGIRS de Santa Bárbara, que vem sendo desenvolvido pela Fundação Gorceix, por meio do
DEMAM/FG (Departamento de Meio Ambiente), irá contemplar o diagnóstico da atual situação da
gestão de resíduos sólidos no município, propostas de soluções para o tratamento e disposição final
destes resíduos e programas com objetivos e metas a serem cumpridos em curto, médio e longo
prazo.

Sobre a Audiência Pública
Como a comunidade pode e deve participar

Devido ao momento crítico da
pandemia da pandemia de Covid-19
no Estado de Minas Gerais, a audiência
será realizada de maneira remota e
poderá ser acompanhada por todos,
por meio da Plataforma Google Meets
ou do Youtube, no canal do PMGIRS
SB.

Os interessados em acompanhar pelo Google Meets deverão se inscrever até o dia 04/05 por meio do
link:https://forms.gle/4eyigXqmR462Cv898
A transmissão do YouTube será aberta para todos. Inscreva-se no canal do Youtube PMGIRS.

O que é o Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos
O PMGIRS é um instrumento previsto na Lei Federal nº 12.305/2010, que visa nortear as ações,
investimentos, práticas, regulações e monitoramento da gestão dos resíduos sólidos em seu território
de abrangência.
A elaboração do PMGIRS é fundamental para o desenvolvimento sustentável do município e para a
melhoria da qualidade de vida de sua população.
A participação da comunidade é importante para que o PMGIRS seja implantado em sua totalidade e
beneficie todo o município. Participe da audiência e venha construir junto com a gente um novo
modelo de gestão de resíduos sólidos para o Município de Santa Bárbara!
Saiba mais pelo telefone (31) 97163. 0484 ou acesse www.pmgirs.sb.gorceix.org.br ou pelo
Facebook ou pelo Instagram
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