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APRESENTAÇÃO 

 

A motivação do presente trabalho decorre do Processo de Licitação, modalidade 

Tomada de Preços nº 576/SMA/DLC/2013, que foi processado e julgado em 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e originada do Convênio 

PMF/MMA/CEF através do Contrato de Repasse nº 773525/2012.  

 

O processo licitatório originou o Contrato de Prestação de Serviços nº 

178/FMSB/2014, firmado entre o Município de Florianópolis e a empresa Ampla 

Consultoria e Planejamento Ltda. cujo objeto é a prestação de serviços de 

consultoria para a elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva - PMCS. 

 

O presente relatório corresponde ao Produto 7 do contrato, contemplando a 

sistematização do Segundo Evento de Validação do PMCS que foi uma Audiência 

Pública ocorrida no dia 05 de setembro de 2016 no município para fins de validar as 

propostas elaboradas no PMCS e continuar com a execução de sua divulgação à 

população, empresas e entidades.  
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1. SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE COLETA 

SELETIVA  

 

A elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS de Florianópolis 

contemplou a realização de mais um evento de validação no formato de uma 

Audiência Pública como forma de subsidiar e validar os trabalhos já desenvolvidos, 

além de divulgar o plano à população, às empresas, às entidades, à sociedade civil 

organizada e todos os interessados no tema de gestão de resíduos sólidos para a 

coleta seletiva. Portanto, esta Audiência Pública n° 2 teve caráter participativo e 

informativo, em especial sobre a segunda fase de desenvolvimento do PMCS, os 

programas, projetos e ações. 

 

Foram alguns objetivos da Segunda Audiência Pública do PMCS de Florianópolis: 

 

 Divulgar a elaboração do PMCS à população, às empresas, entidades, à 

sociedade civil organizada e demais interessados; 

 Garantir a participação social nas etapas do processo de desenvolvimento do 

PMCS, visando atender as necessidades e anseios da população; 

 Garantir que o envolvimento social tivesse natureza democrática e 

participativa; 

 Validar as propostas, programas, projetos e ações desenvolvidos no PMCS 

de Florianópolis; 

 Analisar e discutir propostas para os Programas, Projetos e Ações para a 

coleta seletiva no município;  

 Discutir temas relacionados à coleta seletiva no âmbito da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei Federal n° 12.305/2010 e seus Decretos 

regulamentadores); 

 Discutir temas relacionados à coleta seletiva no âmbito nacional e estadual; 

 Discutir a situação atual da coleta seletiva no município de Florianópolis com 

base em diagnósticos e informações com base nos trabalhos em 

desenvolvimento; 
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 Identificar grupos, entidades e demais atores que têm ações quanto ao 

manejo de resíduos sólidos no município, a coleta seletiva ou outras 

atividades relacionadas ao tema; 

 Estimular a criação e a perenização de grupos representativos da sociedade 

para discutir o assunto, pós-elaboração do PMCS; 

 Identificar e analisar iniciativas e ações para melhorar o cenário municipal, 

atender às metas estabelecidas e melhorar a qualidade dos serviços 

prestados à população com eficiência sustentabilidade; 

 

2. CONTEÚDO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 2 

 

A Audiência Pública n° 2 visando principalmente a validação e a discussão do Plano 

de Coleta Seletiva em desenvolvimento no município de Florianópolis contemplou a 

abordagem dos assuntos e trabalhos em fase final de sua elaboração pela equipe 

técnica consultora, pelo Grupo Técnico Executivo – GTE e Grupo Técnico Ampliado 

– GTA com base no Termo de Referência do contrato. 

 

O evento consistiu na apresentação dos seguintes tópicos principais: 

 

 Aspectos gerais do Diagnóstico da coleta seletiva; 

 

 Prognóstico para a coleta seletiva:  

 Cenários; 

 Metas; 

 Projeções de resíduos; 

 Modelo de Coleta seletiva para Florianópolis; 

 Programas, projetos e ações. 

 

 Operacionalização da coleta seletiva: 

 Definição de setores da coleta seletiva; 

 Dimensionamento de Frota de caminhões coletores; 

 Dimensionamento de Equipes; 
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 Coleta mecanizada. 

 

A apresentação foi elaborada pelos técnicos da empresa AMPLA tendo o seu 

conteúdo sido supervisionado, discutido, analisado, revisado pelo Grupo Técnico 

Executivo – GTE no período que antecedeu o evento (mês de agosto/2016) 

Anteriormente à realização do evento o conteúdo da apresentação foi validado e 

aprovado.  

 

A apresentação da Audiência Pública foi realizada em plataforma PowerPoint e 

apresentada em equipamentos multimídia (Datashow) no local de sua realização. A 

apresentação contou com 86 slides. 

 

A organização da Audiência foi realizada pelos membros do GTE, com 

acompanhamento da empresa consultora AMPLA, a qual teve como principal 

atribuição acompanhar e monitorar o evento. 

 

A condução do evento foi realizada por membros do Grupo Técnico Executivo – 

GTE envolvendo os técnicos da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 

Ambiental – SMHSA e da Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP. 

Foram os dois principais condutores das apresentações, o representante da 

SMHSA, geógrafo Alexandre F. Bock e da COMCAP, eng. Wilson Cansian.  

 

O conteúdo integralmente apresentado na Audiência Pública N° 2 encontra-se no 

ANEXO I do presente relatório.  

 

No Anexo V consta a programação e regramento da Audiência, exposta aos 

presentes no início do evento realizado. 
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3. LOCAL DE REALIZAÇÃO E DURAÇÃO DO EVENTO 

 

A Audiência Pública N° 2 foi realizada no Auditório do SENAC, 1º andar, s, 

localizado na Rua Silva Jardim n° 360, Centro.  

 

O evento de validação teve início às 19h00min horas e término às 22h00min, 

portanto com duração total aproximada de três horas. 

 

 

4. COBERTURA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 2 

 

A cobertura sistemática da Audiência Pública N° 2 foi realizada pela equipe da 

empresa consultora com apoio do GTE. Houve a cobertura dos levantamentos, 

discussões, sugestões realizadas na forma de Ata do evento que se encontram no 

ANEXO II do presente relatório.  

 

As contribuições puderam ser feitas via folha de contribuições (por escrito) ao longo 

da realização do evento e, entregues aos membros da organização do final do 

mesmo ou podiam ser realizados oralmente a partir da inscrição e solicitação dos 

participantes, por ordem de pedido. As contribuições orais foram realizadas com fala 

prevista para cada manifestação de cerca de 3 minutos por participante.  

 

As contribuições via formulários por escrito realizadas durante o evento estão 

apresentadas no ANEXO IV deste relatório. 

 

Foi elaborada uma lista de presença, assinada pelos presentes/participantes, a qual 

se encontra também anexas ao presente relatório na forma do ANEXO III. O público 

presente foi de 46 pessoas. 

 

Além disso, foi realizado o levantamento fotográfico do encontro, cujas fotografias 

estão apresentadas a seguir, as quais procuram exibir as etapas principais do 

evento de validação do PMCS – 2ª Audiência Pública. 
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Figura 1 – Público da Audiência Pública N° 2 – Auditório do SENAC.  

 

 

Figura 2 – Público da Audiência Pública N° 2.  
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Figura 3 – Secretário Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, Sr. Leodegar Tiscoski 
fazendo a abertura do evento.  

 

 

Figura 4 – Representante da SMHSA, Alexandre F. Bock – Prefeitura Municipal na condução do 
evento.  
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Figura 5 – Representante da COMCAP, eng. Wilson, na condução do evento.  

 

 

Figura 6 – Público presente no segundo evento de validação do PMCS.  
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Figura 7 – Participante realizando sua contribuição ao trabalho no evento.  

 

 

4.1. ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

No segundo evento de validação do PMCS de Florianópolis algumas entidades, 

empresas, organizações, conselhos, estabelecimentos de ensino, e outros 

representantes da sociedade participaram das discussões e das contribuições. 

Esses grupos estão indicados abaixo: 

 

Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo – CEPAGRO 

Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP 

 Conselho Municipal de Saneamento Ambiental.  

Conselho Regional de Engenharia – CREA/SC 

  Empresa Procomposto 

    Federação as Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC 

Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis – FLORAM 

Grupo Interdisciplinar de Resíduos Sólidos - GIRS 

Núcleo de Educação Ambiental - NEAmb 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

9 

Revisão  Data 

  1 16/09/2016 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC 

 Serviço Social do Comércio – SESC.  

Sindicato das Indústrias da Construção Civil – SINDUSCON 

Tribunal de Contas do Estado – TCE/SC 

  Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

  ONG Floripa – amanhã 

ONG Floripa – ação. 

 

   

5. CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA 

 

As contribuições dos participantes na Audiência Pública N° 2 para o Plano Municipal 

de Coleta Seletiva são ideias, sugestões e ações que os participantes discutiram e 

expuseram no evento, as quais podem ser vistas na íntegra ao longo da ATA 

resumo que consta no Anexo II do presente documento.  

 

Em linhas gerais, o que não estava contemplado no PMCS e que foi de contribuição 

e sugestão dos presentes é assinalado a seguir: 

 

 Determinar um valor financeiro para desenvolvimento da política de 

agricultura urbana no PMCS; 

 Divulgar de maneira mais abrangente e de fácil acesso informações sobre a 

separação de resíduos sólidos para a coleta seletiva; 

 Incluir o Conselho Municipal de Saneamento Ambiental como 

entidade/instância responsável pelo debate e para o desenvolvimento de 

algumas ações do PMCS; 

 Incentivar a contratação de associações de catadores de materiais recicláveis 

através de modalidades diferenciadas, por exemplo, contratações diretas; 

 Determinar multas e punições para as pessoas que não realizam a separação 

adequada à coleta seletiva; 

 Ações de coleta seletiva devem priorizar o princípio do poluidor-pagador; 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

10 

Revisão  Data 

  1 16/09/2016 

 

 Ações de incentivo à coleta seletiva municipal devem ser inicializadas nas 

escolas da rede fundamental de ensino, na forma de um programa municipal. 

 Regulamentar sobre o manejo de resíduos sólidos dos grandes geradores e 

alteração urgente da lei complementar n° 113/2003. 

 Desenvolver o PMCS e outras ações em manejo de resíduos sólidos de forma 

regionalizada, na forma de consórcios públicos na Região Metropolitana da 

Grande Florianópolis e com apoio da SUDERF. 

 Integrar a triagem de materiais recicláveis também em modelo de parceria e 

consórcio de municípios da região metropolitana e entre associações de 

catadores. 

 

As contribuições na forma escrita foram apenas em quantidade de duas, as quais 

estão expostas integralmente no Anexo IV. 
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ANEXO I – Conteúdo Integral da Audiência de Validação do PMCS N° 2 
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ANEXO II – Ata da Audiência Pública N° 2 

 

ATA RESUMO DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE COLETA 

SELETIVA – PMCS DE FLORIANÓPOLIS. 

 

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e 

onze minutos, no auditório do SENAC, 1º andar, localizado na Rua Silva Jardim n° 

360, ocorreu a 2ª Audiência Pública do Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 

de Florianópolis – SC. Abriu a palavra o Secretário de Habitação e Saneamento 

Ambiental - SMHSA da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Sr. Leodegar Tiscoski, 

mencionando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual participou 

ativamente de seu desenvolvimento até sua aprovação e falou sobre sua 

importância no cenário municipal e nacional. Deu boas-vindas aos participantes do 

evento com foco na coleta seletiva. O gestor ainda lembrou sobre a necessidade de 

revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico - PMISB de 

Florianópolis, a ser realizada, segundo ele até o ano que vem (2017). Após, a 

palavra foi passada ao técnico da SMHSA, geógrafo Alexandre Francisco Bock, o 

qual deu início ao evento esclarecendo as principais regras da audiência e como ela 

seria conduzida, com cerca de 1 hora e meia de explanação técnica sobre o PMCS, 

podendo haver contribuições na forma escrita através de inscrições ou oralmente 

após o término da exposição técnica da audiência, onde seria aberta a palavra a 

todos. A partir dessa inicialização formal, deu-se início a apresentação oral da 

porção técnica do evento iniciando-se com condução do geógrafo Alexandre Bock. 

Inicialmente foi explanado sobre o convenio firmado, sobre a empresa AMPLA com 

apresentação dos técnicos presentes da empresa, sendo eng. Nadine Bortolotto e 

eng. Paulo Vila, que cumprimentaram os presentes de seus assentos. Seguiu-se a 

apresentação em seus principais tópicos. Inicialmente foi falado sobre as principais 

informações relacionadas ao diagnóstico realizado no plano de coleta seletiva. Num 

segundo momento foi apresentado o modelo de coleta seletiva proposto para 

Florianópolis e as metas de desvio para resíduos secos e resíduos orgânicos 

indicadas para o horizonte de 20 anos de planejamento. Em seguida, deu-se início a 
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apresentação dos principais Programas, Projetos e Ações visando o atingimento das 

metas propostas dentro do cenário de coleta seletiva factível, requerido para o 

município. O representante da SMHSA, Alexandre, conduziu sua fala até as 19:36, 

contemplando até o terceiro item do PMCS que explanou sobre o Programa de 

Educação Ambiental proposto e ainda os Programas de Coleta seletiva de resíduos 

secos e de resíduos orgânicos. Em seguida, e sem intervalos, Alexandre passou a 

palavra para o eng. Wilson Cancian, técnico representante da COMCAP – 

Companhia de Melhoramentos da Capital, para dar continuidade aos assuntos de 

ordem técnica daquela Audiência pública, dando encaminhamento ao assunto sobre 

o Programa de melhorias gerenciais proposto. Eng. Wilson ainda falou sobre o 

Programas de melhorias operacionais, sobre indicadores de acompanhamento e 

monitoramento, sobre responsabilidades do PMCS, sobre a indicação necessária 

em lei de grandes e pequenos geradores. Falou ainda sobre a operacionalização da 

coleta seletiva para os próximos 20 anos, trazendo os dimensionamentos de equipes 

de coleta e frota de caminhões, tanto para a coleta seletiva de orgânicos como dos 

resíduos secos, trazendo ainda aspectos sobre os roteiros e as frequências de cada 

setor de coleta no município, sendo organizado por distrito administrativo. Falou 

sobre a inserção em forma de projeto de uma coleta mecanizada nos próximos anos 

de planejamento, visando o atingimento das metas, visando a utilização de 

diferentes dispositivos tecnológicos. Eng. Wilson encerrou a apresentação às 20:00 

horas. Complementarmente, Alexandre – SMHSA retomou a palavra explanando 

sobre as áreas de adequações de usos para a finalidade de saneamento básico, já 

previstas na revisão do Plano Diretor. Assim, esclareceu-se que qualquer área pode 

receber instalações de saneamento básico, desde que atenda a premissas definidas 

no Plano Diretor, o que possibilita que Florianópolis possa desenvolver infraestrura 

necessária no manejo de resíduos sólidos e descentralização desse manejo. Às 

20:02, Alexandre orientou os presentes que estava aberto a palavra para 

contribuições orais e que o tempo por participante seria delegado de 3 minutos. 

Informou também que há possibilidade de inscrições de contribuições por escrito 

junto à estagiária da SMHSA, Maria Eduarda, que se encontrava nos fundos do 

auditório. A primeira palavra foi do participante João Maria sobre o tema da 
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agricultura urbana, assunto que ficou evidenciado pela visão do participante no 

plano, o que para ele era um aspecto positivo. Indicou a necessidade de 

determinação de um valor financeiro para desenvolvimento da política de agricultura 

urbana, em especial, ainda indicação de recursos para os projetos vinculados a 

compostagem de resíduos orgânicos, que vai de encontro a esse conceito. A 

segunda participante, estudante Maria Gabriela, representante UFSC e do Núcleo 

de Educação Ambiental - Neamb, pediu a palavra para expor um projeto que vem 

sendo desenvolvido junto a Associação de Triagem – Recicla Floripa e expos que 

essa associação foi escolhida para desenvolvimento do projeto devido sua 

localização e as suas necessidades assistenciais, dentre as demais associações 

participantes do manejo de resíduos secos em Florianópolis. Reconheceu que o 

município não possui condições atualmente de coletar e realizar o manejo de 

resíduos sólidos e que, segundo isso o plano veio a contribuir para que haja projetos 

que visem estabelecer essa melhoria. A representante tirou dúvida sobre as centrais 

de valorização de resíduos – CVR, de como seria o projeto, se essas unidades 

teriam a mesma conformação do atual CTREs do Itacorubi, incluindo, por exemplo, 

uma estação de transbordo, o que foi esclarecido pela equipe presente que sim. 

Após, falou sobre a ausência de apoio da prefeitura quanto às associações, por não 

terem devido reconhecimento da prefeitura por seu importante papel no manejo de 

resíduos sólidos municipal e que falta ainda instrução e capacitação quanto ao 

trabalho das associações, sua melhoria operacional, melhoria de condições de 

trabalho e que muitas vezes eles não tem devido apoio ou instrução do que 

necessitam fazer, inclusive para conseguir recursos e maquinário. Informou que as 

associações são tratadas de forma independente, com apoios diferentes por parte 

da COMCAP e da Prefeitura e, que isso torna o processo de integração entre elas 

difícil. Expos a questão de ausência na apresentação quanto a um projeto para 

unificação das associações existentes no momento de venda (frente aos 

atravessadores), por exemplo, onde formando uma rede poderiam ter mais força na 

negociação de preço de venda, etc. Expos que há ausência de informações 

corporativas e de educação ambiental formal e informal sobre a separação de 

resíduos sólidos no município relativas às ações da COMCAP, e que o assunto é 

pouco explorado, sendo que a população não sabe como segregar os resíduos de 
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forma devida e que essa informação é crucial e deveria ser melhor trabalhada. Após, 

deu-se a palavra ao Marquito, representante CEPAGRO e Eng. Agrônomo, o qual 

expos sobre o processo de desenvolvimento do plano, expondo que participou de 

diversos eventos e reuniões sobre o tema, em especial sobre compostagem. Expos 

que o Plano está atendendo às necessidades que foram discutidas, englobando o 

poder comunitário, empresas e prefeitura. Expos que faltou na apresentação um 

enfoque maior sobre um programa de educação ambiental, que viu o assunto, mas 

que pareceu diluído em meio aos temas. Expos ainda que faltou falar sobre a 

normatização entre a interface da gestão municipal e as associações ou 

cooperativas e que faltou falar sobre os modelos de contratações entre esses entes, 

onde há demanda em que há necessidade do município formalizar isso em leis e 

normativas, incentivando que seja através de contratações diretas, por exemplo, ou 

outros meios que já são previstos na política nacional de resíduos, que não apenas 

em processos licitatórios. Expos que as organizações formadas por pessoas baixa 

renda tem essa prerrogativa e esses mecanismos podem ser melhor tratados no 

município . Expos ainda a necessidade de elaboração de um PMGIRS e que há 

necessidade de fomentar diálogo com os demais municípios da região 

metropolitana. Carlos Leite – representante SINDUSCON, perguntou se no PMCS 

há contemplação quanto ao programa Re-óleo. Eng. Wilson expos que o programa 

Re-óleo é desenvolvido à parte da municipalidade, mas que a COMCAP e a 

prefeitura sempre apoiaram o programa através de uma parceria, inclusive 

institucional, e indicando locais de seu encaminhamento, recebendo, onde a 

COMCAP acaba contabilizando os percentuais de desvio de óleo que são 

contabilizados no montante municipal de desvio (meta anual). Representante do 

Conselho Municipal de Saneamento expos que sentiu falta na audiência de abordar 

de forma mais prática a maneira para capitalizar os recursos para o desenvolvimento 

dos projetos previstos no Plano, uma vez que, segundo ela, a taxa de coleta de lixo 

é insuficiente para pagar os custos do município com manejo de resíduos sólidos. 

Expos também que há necessidade de incluir o Conselho Municipal de Saneamento 

Básico como entidade responsável pelo debate e para o desenvolvimento de 

algumas ações do plano, pediu que se incluísse onde coubesse, em especial na 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

26 

Revisão  Data 

  1 16/09/2016 

 

parte sobre responsabilidades visto que ficou apenas por parte dos órgãos 

institucionais da prefeitura. Criticou o encaminhamento de leis e diretrizes para a 

câmara de vereadores, expondo que os projetos de leis são encaminhados de forma 

isolada, sem debate, com deficiências por parte do poder executivo municipal, 

expondo sobre a alteração da lei 113 que estaria retornando com necessidade de 

ajustes. Representante da Secretaria de Planejamento do município de São José 

expos que está sendo debatido naquele município alguns pontos que são ainda 

problemas e que estavam também sendo discutidos no evento e, que muitos desses 

problemas podem ser discutidos em nível de um debate integrado entre os 

municípios, tal qual o assunto sobre o desenvolvimento de consorcio municipal.  Deu 

como exemplo a dificuldade que é a obtenção de licenças ambientais das 

associações dos municípios e que há falta de apoio técnico e institucional para o 

desenvolvimento de ações nas associações. Por isso, expos que o consórcio 

intermunicipal pode ser uma alternativa para a região, por exemplo, tomando-se os 4 

maiores municípios: Biguaçu, Palhoça, São José e Florianópolis, buscando resolver 

os problemas que possuem em comum. Expos que a COMCAP manda diariamente 

uma quantidade significativa de resíduos a locais do município de São José para 

triagem e que essa situação tem causado desdobramentos graves e passivos ao 

município de São José e, que isso está em discussão dentro de ações inclusive do 

Ministério Público. Expos que há falhas ou negligências quanto aos RCC – Resíduos 

da construção civil também e que esse material tem sido mal gerenciado tanto na 

coleta, quando no manejo de Florianópolis, causando passivos em São José. Expos 

que apesar da lei da Politica Nacional ter trazido conceitos benéficos, ainda não é 

seguida, uma vez que no próprio local pode ser pensado em nível de consórcio, por 

exemplo e isso não tem sido desenvolvido. Expos que projetos isolados de 

municípios resultam na dificuldade do recebimento de recursos e consequentemente 

implementação de medidas e, que pensando em termos de consórcio os 

desdobramentos poderiam ser mais facilitados na obtenção de recursos e fomento 

de projetos e ações. Eng. Wilson pediu a palavra para responder á contribuição e 

expos que já houve uma série de ações e discussões nesse tema iniciadas em 

2008, inclusive com elaboração de um protocolo de intenções visando iniciar a 

formalização de consórcio intermunicipal na região. Expos que dos 22 municípios 
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contatados na região, apenas 2 responderam, sendo que apenas o município de 

Gov. Celso Ramos efetivamente abriu discussão dentro de sua câmara de 

vereadores para a intenção de aprovação do protocolo de intenções. Expos que o 

grande complicador, nessa primeira iniciativa, foi efetivamente os prefeitos darem 

encaminhamento às câmaras de vereadores e, que inclusive houve auxílio da SDR – 

Secretaria de Desenvolvimento Regional, esperando-se que fosse melhor tratada 

pelos prefeitos e gestores. Expos que São José, na época, foi um dos que não 

aceitou e não realizou ações, ficando à margem do tema. Explicou que toda a 

documentação mínima necessária e todo aspecto jurídico já foi estudado e 

desenvolvido e que todo o assunto pode ser novamente discutido e que pode ser 

inicializado a qualquer momento e ficou contente de que um representante do 

município de São José traz a pauta essa idealização e vontade de dar 

prosseguimento, pois também vê como um cenário a ser buscado. O representante 

de São José ainda expos que a lei da Politica Nacional de Resíduos ainda é pouco 

difundida e que é necessário, como um dos temas, que seja incentivado o debate 

sobre ela. Expos que o município de São José já tem PMGIRS elaborado, mas que 

ele ainda não foi aprovado em lei, o que dificulta a busca do município em recursos 

financeiros junto ao governo estadual e federal. O Secretário da SMHSA – Leodegar 

Tiscoski, perguntou sobre a estação de transbordo de resíduos de São José, a qual 

foi esclarecido que se localiza em Palhoça. Fazendo essa comparação expos que 

tudo já opera na forma integrada, pois dificilmente um município detém toda a 

estrutura necessária. Expos que o consócio é um dos caminhos e o que falta mesmo 

é intenção política de que saia do papel e entre em operação na região. Informou 

conhecer consórcios na região e no Estado que deram certo e são exemplos a 

serem seguidos. Expos que sim, as soluções devem ser regionalizadas, pensadas 

em planos municipais, no entanto de forma integrada com os demais municípios. 

Participante Alceu parabenizou a apresentação do Plano e que ficou exposto o 

resultado de tudo que foi discutido ao longo do desenvolvimento plano, nas oficinas 

e nas reuniões de que participou tratando do tema dos resíduos orgânicos. Expos 

que ficou em dúvida sobre programas em relação aos grandes e pequenos 

geradores. Perguntou sobre projetos tais como o da revolução dos baldinhos, como 
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esses projetos estão sendo vistos no plano, trazendo implicações previstas em 

instrumentos como “poluidor – pagador”. Como resposta, Alexandre da SMHSA 

trouxe o assunto do programa de pagamento de serviços ambientais urbanos e que 

o município desenvolverá uma politica nesse assunto o que atenderá projetos 

autônomos como esse e outros que vem sido desenvolvidos. Atualmente, 

esclareceu, contudo, que não é previsto nada nesse sentido, mas expos que o plano 

tem a idealização do desenvolvimento de instrumento que pague os coletores 

autônomos e projetos e ONGS, podendo ser estabelecido no mínimo o mesmo valor 

que é pago para a disposição final no aterro sanitário por tonelagem, por exemplo. 

Foi esclarecido sobre o programa de educação ambiental, salientando que os 

detalhes estavam nos produtos, os quais eram extensos e que estão 

disponibilizados nos site da SMHSA. Alexandre convidou a todos para estudarem os 

materiais de forma mais detalhada destacando que até o momento foi produzido até 

o Produto 6, mas que o Plano estava em fase de finalização ainda nos próximos 

meses. Alexandre destacou o projeto do IPTU Verde, explicando sobre grupos 

organizados e sobre ações individuais tais como compostagem caseira, que procura 

valorizar iniciativas e ainda desonera o custo de coleta pública. Assim esses 

programas buscariam alternativas para fomentar esse conceito de pagamento pelo 

serviço prestado. Eng. Elsom, representante da SMHSA, expos que os assuntos 

sobre coleta seletiva e manejo de resíduos como um todo ainda estão em 

construção e amadurecimento, mesmo dentro da Prefeitura e COMCAP, por 

exemplo quanto ao tema do pagamento de serviços ambientais. Expos que o fato do 

conceito estar previsto no plano não quer dizer que todo o procedimento ou seus 

desdobramentos foram criados e é necessário que sejam criados os procedimentos 

e conceitos do programa, o qual é incipiente no PMCS. Expos sobre o tema de 

consórcio que é necessário tratar disso dentro da Região Metropolitana, de forma 

ainda compartilhada com o governo estadual. Explanou que a própria criação da 

região metropolitana deixou a necessidade de atuação da SUDERF no tema de 

saneamento básico e que isso precisa ser explorado. Expos que a questão de 

consórcio é mais forte na elaboração do PMGIRS, que não é tanto foco do PMCS, 

mas que houve abordagem do tema ao longo de seu desenvolvimento. Expos que 

poderá ser que a elaboração do PMGIRS de Florianópolis venha a ser elaborado 
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dentro da SUDERF, o que daria um caráter regional ao tema. Reforçou a opinião do 

outro participante sobre a necessidade de pensar sobre as soluções de maneira 

regional. Nara, assistente social e representante da COMCAP, expos que é 

necessário pensar em uma política municipal de inserção dos catadores. Expos 

sobre ações do Ministério Público em São José que obrigou que as associações tem 

prazo para sua regularização ambiental, mostrando ser necessário a inclusão dos 

catadores de modo regional, uma vez que esse processo é moroso e os catadores 

não sabem como desenvolver sozinhos. João Carlos perguntou sobre o andamento 

da reformulação da lei complementar 113. Alexandre, SMHSA, informou que essa 

alteração está na câmara de vereadores e que a proposta que esta em discussão e 

que foi encaminhada é de atender o que consta na Resolução CONAMA realizando 

readequação do que hoje está previsto em lei em consonância às cores dos 

contentores, por exemplo. Eng. Flavia, representante da COMCAP, expos que foi 

encaminhada uma minuta para alteração da lei 113 e que está tramitando na 

câmara, propondo o que foi alterado, inclusive para cores de contentores e de 

definição dos grandes geradores. Representante do Conselho de Saneamento, 

expos que o ultimo desdobramento frente ao tema é que de a câmara estaria 

retornando a proposta de lei ao executivo devido estar desatualizada. Eng. Wilson, 

COMCAP, esclareceu que esse retorno foi devido a que o município tem diversas 

leis que discorrem sobre o tema de manejo de resíduos e que o poder legislativo 

pediu que o município avaliasse a necessidade de integração sobre os diversos 

temas de manejo nas diversas leis e por isso esta retornando para readequação e 

integralização de temas. Informou que já há um decreto redigido que vai buscar 

organizar essas demandas, em especial quanto à cores de contentores. Quanto às 

cores de contentores, informou que a imensa maioria de contentores existentes é o 

fato de que na década de 80 todos os contentores eram importados e apenas na cor 

laranja, por isso muitos dos que estão sendo usados ainda são laranjas, o que é 

indevido, mas é o cenário que se tem, frente a deficiência do brasil em tecnologia de 

materiais. Informou que há apenas 02 empresas que fabricam contentores dentro 

dos padrões de qualidade da ABNT, o que dificulta o processo de regulamentação e 

organização que o acondicionamento ocorra. Eng. Elsom, SMHSA, esclareceu que a 
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definição quanto a pequenos e grandes geradores já esta na câmara e que 

demanda apenas de uma organização da legislação, um refinamento. O plano de 

coleta seletiva, por outro lado, expos ele que não precisa trazer esse detalhe, 

devendo apenas dizer que deve haver o regramento, o que está sendo abordado. 

No entanto, expos que seria o PMGIRS o grande instrumento que definiria essa 

questão, o que é uma enorme carência para Florianópolis. Expos ainda o cenário do 

Plano de gestão da construção civil que foi trabalhado e discutido em 2012 e que 

desde o envio a câmara de vereadores, esta paralisado, sem aprovação, deixando a 

desejar políticas e ações no tema, além da ausência do PMGIRS. Maria Gabriela, 

UFSC – Neamb, perguntou se há definição de pagamento extra as associações na 

forma de adicionais às remunerações ligadas a triagem e venda dos materiais. 

Alexandre – SMHSA expos novamente que é o programa de pagamento por 

serviços ambientais é o que prevê isso, tanto para o manejo de resíduos orgânicos e 

dos secos. No caso dos resíduos secos, seria fomento ao pagamento às 

cooperativas/associações. Expos que o município deverá desenvolver uma política 

nesse assunto, o que atenderá projetos  que vem sendo desenvolvidos. Atualmente, 

esclareceu, contudo, que não é previsto nada nesse sentido, mas expos que o plano 

tem a idealização do desenvolvimento de instrumento que pague os serviços 

ambientais urbanos para as associações, podendo ser estabelecido no mínimo o 

mesmo valor que é pago por tonelada para o transporte e disposição final no aterro 

sanitário. João, representante SMHSA, enfatizou a necessidade de programa de 

educação ambiental focado nos objetivos a que se pretende. Pretendeu puxar foco 

no desenvolvimento da educação ambiental frente à necessidade de 

desenvolvimento da agricultura urbana, uma vez que é um instrumento de educação 

ambiental na prática. Eng. Flavia, COMCAP, complementou sobre o assunto da 

agricultura urbana e que há uma experiência em Florianópolis com inicio no 

programa Beija-Flor e que tem outras iniciativas já em andamento, como no 

Campeche/PACUCA, e que sim, há essa demanda e há perspectivas positivas em 

Florianópolis para o desenvolvimento dessas politicas. Alceu, perguntou sobre o fato 

da meta de desvio de resíduos orgânicos dobrar já em 2017, segundo ano de Plano. 

Américo, representante da empresa Pro-Composto, expos que por mais que a meta 

tenha sido definida em grupo e indicada pelos representantes dos orgânicos, a falta 
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de subsídios, inclusive legislativos, cabe por não permitir que o desvio ocorra. 

Assim, para ele as metas são indiferentes, pois os grandes geradores não são 

obrigados a realizar destinação própria, uma vez que a COMCAP já recolhe, sem 

ônus aos geradores. Expos sobre a inviabilidade da taxa que é paga hoje refente a 

taxa de lixo. Expos a dificuldade de empresas do ramo em desenvolver-se uma vez 

que não há direcionamento através de regulamentações para atuação de empresas 

no manejo de resíduos orgânicos. Expos que não há base para atendimento da 

meta atualmente. Claudio, representante da FLORAM, expos que a questão de 

regulamentação sobre grandes geradores só é possível através de tramitação de lei 

municipal e não sendo possível em decreto, onde um decreto apenas regulamenta 

itens de uma lei. Por isso, foi esclarecido que o município ira ainda integralizar o 

conteúdo da lei que esta em tramite na câmara (alteração da lei complementar 113, 

prevendo o tema dos grandes geradores). Eng. Elsom, SMHSA, expos que as metas 

audaciosas quanto ao desvio de orgânicos tinham sido inicialmente baixas 

elaboradas pela equipe da Prefeitura e da AMPLA, visando justamente que há uma 

inércia legislativa e de procedimentos técnicos, mas que em função da última 

audiência do PMCS (1ª Audiência Pública) houve uma pressão muito grande dos 

grupos organizados da compostagem em que a meta fosse ampliada, por isso 

adotou-se aquele índice no PMCS, já nos primeiros anos. Outro participante, expos 

sobre a alteração da lei 113, onde foi dada entrada na câmara no dia 03/03 e que 

apesar dos desdobramentos de pareceres favoráveis está em processo de vistas por 

parte de um vereador, desde o início de julho, o que atrasa o processo. Foi indicado 

que as pessoas cobrem do poder legislativo, acessem a plataforma para cobrar que 

esse vereador dê retorno se dá aval ao projeto. Quanto ao projeto do Plano de RCC, 

o participante esclareceu que houve um pedido para sanar vícios inconstitucionais 

do projeto de lei e que alguns vereadores engessaram o processo e, que ele 

necessita ser arquivado, para que um novo projeto seja encaminhado. Expos que 

legislações sobre isenções tributárias devem ser melhor avaliadas, uma vez que a 

câmara de vereadores não pode recusar receita. Por isso esse assunto, em sua 

opinião, deve ser melhor discutida, uma vez que poderá impactar no consumo. Outro 

participante expos que o Conselho de Saneamento Ambiental e Habitação 
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agendaram com inicio no dia 12/09 e decorrendo em vários dias, sendo 2 candidatos 

a cada dia, uma reunião com os principais candidatos a prefeitos e vereadores que 

poderia tratar do tema, inclusive trazendo discussões do PMCS que estavam sendo 

feitos nessa noite. Representante do Conselho Municipal de Saneamento, perguntou 

sobre como será o financiamento das ações de resíduos previstas no plano. 

Representante ainda expos que nesse debate haverá apenas fala entre os 

candidatos e os conselheiros, mas que quaisquer pessoa pode enviar suas 

solicitações e questionamento através dos conselheiros.  Expos aos presentes o 

calendário de reuniões. Silvane, representante da FLORAM, expos que o Conselho 

De Cultura também esta fechando agenda com candidatos a prefeito e vereadores 

de Florianópolis para discussão de temas relacionados. Quanto aos recursos, 

Alexandre - SMHSA, expos que o PMCS não traz com detalhes sobre o 

financiamento de recursos às ações do plano, pois essa questão de tarifação deve 

ser abordada no PMGIRS, que Florianópolis não possui, por isso ficam lacunas. 

Lilian, moradora do bairro Coqueiros, pediu palavra para expor sobre situação de 

seu condomínio. Expos que há 5 anos cerca de 5 contentores de resíduos eram 

coletados pela COMCAP e que um trabalho que vem sido desenvolvido nesse 

período tem obtido sucesso quanto à separação de resíduos e o manejo 

diferenciado dentro de um espaço condominial. Atualmente, expos que apenas é 

gerado 01 contentor de rejeitos, eliminando 4 contentores que são manejados por 

uma empresa especializada, ou seja não gera mais ônus a municipalidade. Informou 

que inclusive há o manejo de resíduos orgânicos em que é coletado e atualmente 

eles recebem em troca na forma de composto para ser utilizado nos jardins que 

estão em execução no condomínio. Informou que no inicio teve uma resistência 

grande dos moradores, mas que atualmente dos 36 apartamentos, apenas 2 não 

colaboram com a iniciativa. Expos que há economia nesse local em relação ao 

custeio de coleta. Em função desse cenário perguntou qual poderia ser o incentivo 

do condomínio para retorno em ações similares a eles. Rafael, morador do 

condomínio citado, mencionou que essas ações devem ser incentivadas, mas 

priorizando o principio do poluidor-pagador. Expos que o manejo de resíduos podem 

ser pensados na forma de negócio, deixando de ser o manejo de um problema 

ambiental. Representante educador ambiental pediu a palavra e expos que vem 
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acompanhando o desenvolvimento do plano e falou sobre o conceito de 

sustentabilidade. Expo que a partir do plano ser executado virá um desdobramento 

cíclico, onde as ações começarem a ocorrer, os negócios e investimentos vão 

começar a aparecer. Expos sobre a A3P. Falou que há uma demanda enorme de 

trabalho com os comerciantes, uma vez que eles devem ser parte integrante do 

desenvolvimento do Plano, especialmente por não haver representantes em grande 

número na audiência, o que, segundo ele, mostra desinformação e desinteresse da 

classe. Portanto, é necessária educação ambiental dessa parcela da população. 

Américo, da empresa Pro-Composto, falou que não apenas a lei é necessária, mas 

que fiscalização e multas são requeridas. Trouxe á tona a similaridade da politica 

contra o fumo em locais fechados, expondo que quando há intenção é possível e os 

resultados são rápidos. Debateu o porque esses mesmos mecanismos não podem 

ser adotados no âmbito dos resíduos sólidos. Representante expos que, em média, 

segundo dados do MMA, são gastos 8 bilhões anuais no aterro de resíduos sólidos. 

Expos que esses montantes têm desdobramentos na saúde, no meio ambiente e 

refere-se a custos e não é investimento, o que precisa ser debatido. João Maria, 

representante da SMHSA, aproveitou a palavra para parabenizar a iniciativa exposta 

do condomínio e expos sobre outro projeto do qual foi parte em Florianópolis sobre o 

mesmo principio. Indicou a necessidade de inserção de programas para 

condomínios, escolas, residências. Representante esclareceu sobre o Decreto-lei. 

Expos que um decreto simples é precário e frágil, uma vez que qualquer decreto 

pode ser destituído por outro decreto de igual força. Por isso, em tese, uma lei 

municipal tem mais força e participação, podendo ser a melhor alternativa a ser 

usada na instrumentalização das ações do PMCS. Representante do projeto do 

condomínio expos que as premissas de coleta seletiva em sua casa iniciaram com 

incentivos das próprias aprendizagens das crianças em um método de ensino 

alternativo. Indicou que essas ações devem ser incentivadas ainda nas escolas na 

forma de um programa municipal. Expos que pode ser necessário multas e punições 

para as pessoas que não realizam a separação e incentivo à coleta seletiva, que 

talvez, em sua opinião, “mexendo no bolso” é possível que as pessoas possam se 

conscientizar. Alexandre, SMHSA, agradeceu a participação de todos e dos 
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comentários, contribuições e críticas realizadas naquela noite e expos que o Plano 

será ainda finalizado compondo no total 9 Produtos técnicos. Alexandre e Elsom, da 

SMHSA, agradeceram a participação da AMPLA no desenvolvimento do Plano. Foi 

agradecido quanto à participação dos técnicos da COMCAP, em especial nas 

pessoas da Flávia e Wilson e, na pessoa do Elsom, representante da SMHSA. 

Agradeceu-se aos demais presentes a participação e às contribuições do dia, para 

desenvolvimento final do Plano. A palavra foi passada ao eng. Paulo Vila (AMPLA) 

que expos alguns aspectos do desenvolvimento do Plano e agradeceu a todos a 

participação que foi bastante enriquecedora do trabalho. A palavra final foi passada 

ao secretário da SMHSA, Leodegar Tiscoski, que expos que participou da aprovação 

e desenvolvimento da política do saneamento e de resíduos sólidos. Expos que o 

grande foco da secretaria hoje, mesmo com dificuldades, é o de deixar legados no 

tema de saneamento básico, expondo que esta em desenvolvimento um plano de 

drenagem e que daria foco, no ano seguinte, à revisão do PMSIB. Agradeceu a 

presença de todos e dos representantes da empresa AMPLA. A 2ª audiência pública 

do PMCS foi encerrada no local às 21:59.  
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ANEXO III – Lista de Presença da Audiência Pública N° 2 
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ANEXO IV – Contribuições via Folha de Contribuição 
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ANEXO V – Programação da 2ª Audiência Pública do PMCS 

 

 
 

Programação da 2ª Audiência Pública do Plano Municipal de Coleta Seletiva de 

Florianópolis/SC  
 

 

 

 

1 – Apresentação das autoridades 

2 - Apresentação dos conteúdos do PMCS 

3 – Resultados esperados 

4 - Regras da Audiência pública: 

4.1 - Apresentações (1h e 30 min) 

4.2 - Esclarecimentos, discussão e validação dos estudos desenvolvidos (1h e 30 

min). 

4.3 - Folha de contribuições 

4.4 - Tempo de fala por inscrição (3 minutos) 

4.5 – Máximo de duas inscrições por participante. 

 

 
 Convênio:  
Ministério do Meio Ambiente  e Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC  
 
Realização: 
 
 
 
 
 
 
 
 

       


