
 

 

 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
Projeto: Implementação da Coleta Seletiva – Ipaba/MG 

Proponente: Yacamim Sustentabilidade LTDA 

Local: Ipaba 

Responsável Técnico: Renata Fonseca 
 

No dia 11 de agosto de 2022 a equipe do Semente, representada por Renata Fonseca 

e  Natália Magalhães, realizou uma visita técnica de vistoria para verificar o andamento das 

atividades iniciais que estão sendo realizadas no Projeto “Implementação da Coleta Seletiva – 

Ipaba/MG”, que visa a implementação do sistema de coleta seletiva, com a inclusão 

socioprodutiva de catadores, por meio da criação de uma associação na cidade de Ipaba, de 

modo a fortalecer a gestão dos resíduos sólidos urbanos na cidade, localizada na região do 

Vale do Aço e que pertencente à Comarca de Ipatinga. 

Fomos recebidas pela Secretária de Meio Ambiente de Ipaba, Sra. Késsia, 

acompanhada dos servidores municipais que representavam a Secretaria de Obras, que nos 

mostrou o terreno em que será construído o galpão de reciclagem. Trata-se de uma área muito 

ampla, localizada há poucos metros do primeiro bairro residencial, o que facilitá o acesso dos 

futuros catadores da associação e também toda a rota que será realizada pelo caminhão de 

coleta. 

 
Os servidores municipais da Sec. de Obras e a Secretária de Meio Ambiente apresentam o terreno onde 

será construído o galpão da associação de catadores de material reciclável 
 
 



 

 

 

 

 
 

A equipe do Semente junto aos servidores municipais de Ipaba e do proponente reunidos  
para observar os aspectos do terreno e sua localização 

 
Logo após, nos reunimos na sala da Secretaria de Meio Ambiente, no prédio da 

Prefeitura Municipal de Ipaba, para análise do plano de monitoramento junto ao cronograma 

de execução das atividades, com ênfase nas metas estabelecidas para o primeiro bimestre do 

projeto, uma vez que os trabalhos foram iniciados em 13 de junho de 2022.  

 
Reunião realizada entre a equipe Semente, proponente Yacamim Sustentabilidade e servidores municipais de Ipaba 



 

 

 

 

O proponente informou que foi concluído o levantamento de dados primários para 

entender o atual sistema de limpeza urbana e de dados secundários oficiais a respeito da 

população e características do município, especificados na primeira fase do projeto, que 

servirão como base para elaboração de diagnóstico. Também a reunião inicial com o Prefeito 

e todos os secretários do executivo municipal, oportunidade em que apresentou o projeto e 

salientou a importância do envolvimento de todas as pastas, por se tratar de um projeto 

multidisciplinar que demandam ações conjuntas em diversas áreas de atuação. 

Em seguida, explicou que algumas etapas do projeto ocorrerão de forma contomitante 

e que, de início, priorizou as tratativas junto às Secretarias de Meio Ambiente e de Obras para 

auxiliar na definição da área de construção do galpão e orientar os responsáveis pela 

elaboração do projeto do projeto de engenharia. Ressaltou a visita técnica ao galpão da 

Cooperativa Coopesol-Leste, na cidade de Belo Horizonte, realizada no dia 08 de agosto de 

2022, como uma oportunidade para os engenheiros conhecerem a estrutura e funcionamento 

de um galpão modelo.  

Quanto à visita, os servidores da Sec. De Obras avaliaram como positiva a experiência 

proporcionada e informaram que nos próximos dias será realizada a sondagem do terreno e, 

após essa análise, o projeto de construção do galpão será iniciado. O proponente se 

comprometeu a entregar um relatório com o descritivo da dimensão dos equipamentos. Nova 

data de reunião será agendada, com a presença da representada da Plataforma Semente – 

Núcleo Ipatinga, para apresentação da planta e a disposição dos equipamentos que serão 

adquiridos. 

Também foi iniciada a tratativa específica com a Secretaria de Assistência Social, que 

não identificou moradores que tenham declarado no CAD Único que exercem o ofício de 

catação de material reciclado, apesar de haver pessoas que fazem esse trabalho de maneira 

informal. Além dos agentes que já realizam essa atividade, o trabalho será identificar  aqueles 

que podem vir a exercê-la e, com isso, proceder a para a segunda fase do projeto, que consiste 

em detectar e abordar esses agentes para que sejam capacitados e se tornem futuros 

membros da associação de catadores que será criada.  

Com relação à terceira fase de mobilização e sensibilização dos atores locais, a 

Secretaria de Educação Municipal agendará reunião com os/as diretores/as das Escolas para 

apresentarem as ações que são executadas e quais delas precisam ser fortalecidas, por meio 

do ajustes no calendário de atividades voltadas para a educação ambiental das crianças e 

adolescentes, que serão verdadeiros multiplicadores do projeto de coleta seletiva na 

sociedade ipabense.  

A Secretária de Meio Ambiente declarou que instruirá o procedimento para solicitar a 

licença ambiental da área junto ao governo estadual, de acordo com a atividade que será 

desenvolvida no local e que o projeto de coleta seletiva será pauta de reunião no CODEMA, 

como uma das ações para o envolvimento da comunidade. 



 

 

 

 

A equipe Semente orientou os servidores municipais sobre a necessidade de vigilância 

constante no local, desde o início das obras e após a entrega do galpão, visto que, apesar da 

proximidade com a área urbana, não há moradias e nem outras construções no entorno, o 

que contribui para que seja uma fácil rota de fulga para a prática do crime de furto, por 

exemplo. Outra observação foi quanto ao prazo de execução do projeto e a necessidade de 

engajamento de todos, pois a etapa do procedimento editalício para contratação da empresa 

que executará a obra do galpão, de responsabilidade da Prefeitura, compreende uma 

metodologia rigorosa que demanda um prazo legal específico que deve ser observado. Ao 

final, reforçou a importância da participação do Núcleo Semente – Ipatinga em todas as etapas 

do projeto, que foi instalado para estreitar os laços e facilitar todo o processo e, por isso, deve 

ser acionado sempre que necessário. 

Terminada a reunião, constatou-se o envolvimento de todo o poder executivo 

municipal de Ipaba e o comprometimento da Prefeitura na execução e manutenção do serviço 

de coleta seletiva após o termo final do projeto. 

Dessa forma, ao final da visita, conclui-se que as atividades desenvolvidas pelo 

proponente nesse primeiro bimestre do projeto estão de acordo com o previsto no plano de 

monitoramento e no cronograma, tendo como satisfatórios os resultados alcançados até o 

presente momento.  

 

Ipatinga, 18 de agosto de 2022.  

 

 

Natália Silva Magalhães 
Analista de Projetos – Núcleo Semente Ipatinga 

  

 

       

 

 

 


