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Delimitação do tema:  

Projeto de intervenção da GCM de Jataí para  redução do descarte 
irregular de resíduos e aumento da destinação aos Ecopontos em Jataí 
em 2020 

 

Problematização:  

* Em 2010 foram criados em Jataí dois ECOPONTOS nos setores 
Jacutinga e Colmeia Park. 

* Recebem pequenos volumes de resíduos oriundos de demolição de 
construção, podas, materiais recicláveis, e alguns materiais 
perigosos como pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes. 

 

 

Tema:  Redução do descarte irregular de resíduos  
em Jataí 



* Dez anos após a implantação dos ecopontos em nossa cidade, ainda 
presenciamos diversos materiais depositados em locais 
inadequados; 

* A população ainda não tomou consciência do seu papel de levar 
esses materiais aos ecopontos ou, nem se quer tem conhecimento 
da existência e/ou finalidade dos mesmos.  

*  Lixo a céu aberto atrai insetos, roedores e animais peçonhentos, o 
que acarretará no aumento nos gastos públicos do município com a 
saúde. 

 

 



* Justificativa: 

 

* Há de fato a necessidade urgente de trabalho ativo da Guarda 
Municipal em parceria com os Fiscais do meio-ambiente e/ou 
de posturas para conscientizar, mobilizar ou até mesmo 
autuar a população quanto ao descarte inadequado do seu 
próprio entulho/resíduo.  

 



* Justificativa: 
 

* Nossa intenção é promover a divulgação da existência dos 
Ecopontos, coibir o Crime Ambiental, contribuir para a 
educação das crianças e adultos acerca da disposição 
adequada dos resíduos, favorecer a limpeza e a manutenção 
da beleza da cidade, melhorar a mobilidade dos pedestres e 
reduzir a proliferação de pragas causadoras de doenças e 
com isso ajudar a diminuir os gastos da Prefeitura com a 
saúde e com a limpeza de locais públicos. 

 



* Objetivos: 
* Gerais:  
* Estimular o aumento da quantidade de entulhos recebidos 

nos ecopontos, a fim de reduzir a poluição na cidade e 
possibilitar o destino correto de materiais danosos, como 
pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes, evitando seu 
abandono em locais impróprios. 

 

* Específicos:                                               
* Fiscalizar o descarte de entulhos em locais inadequados; 

* Identificar o conhecimento da população sobre os 
Ecopontos; 

* Divulgar e dar visibilidade aos ecopontos; 

* Aumentar o recebimento de entulhos nos ecopontos; 

* Proporcionar uma cidade mais limpa e um meio ambiente 
mais saudável. 

 



* Metodologia:  

* Para o desenvolvimento do projeto serão realizadas as 
seguintes atividades: 

* - Pesquisa de locais mais poluídos com entulhos; 

* - Divulgação de campanha em mídias sociais;  

* - Realização de palestras nas escolas dos bairros que possuem 
os Ecopontos, com colaboração dos servidores da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo; 

* - Produção e distribuição de panfletos em pequenas obras 
residenciais com dicas e informações sobre os ecopontos, 
abordando principalmente a função de cidadania do usuário dos 
ecopontos para melhoria do meio ambiente, incluindo a 
reciclagem e descarte correto.; 

* - Rondas preventivas nos bairros de maior descarte inadequado 
e nos bairros dos Ecopontos, a fim de promover a educação da 
comunidade e coibir a disposição de entulhos em locais públicos 
e privados de maneira inadequada. 

 



Ações 2020 

agosto setembro outubro novembro dezembro 

Reunião com os envolvidos X X X X X 

Levantamento da quantidade de resíduo recebido 

pelo Ecoponto 

X X 

Rondas Preventivas para inibir e fiscalizar o 

descarte em locais inadequados 

X X X X X 

Levantamento de bairros com mais descarte 

inadequado 

X 

Pesquisa sobre o conhecimento da população a 

respeito da existência e finalidade dos ecopontos 

X 

Campanha nas mídias sociais X X X X 

Elaborar e Encomendar a confecção dos panfletos X 

Distribuição de panfletos em pequenas obras 

residenciais 

X X X 

Escolha das escolas a receberem as palestras, 

reunir e organizar. 

X 

Palestras nas escolas dos bairros Jacutinga e 

Colmeia Park 

X X 

Apresentação dos resultados  X 

Cronograma 



* Resultados esperados: 

 

* Espera-se, com a execução deste projeto, aumentar a 
admissão de resíduos dos Ecopontos de Jataí voluntariamente 
levados pela população e consequentemente diminuição de 
descarte desses resíduos em locais inadequados, 
principalmente locais públicos, de modo que a População 
Jataiense tome ciência do seu papel como cidadão e colabore 
com a preservação do Meio Ambiente e a manutenção de uma 
cidade mais limpa. Além de proporcionar aos cidadãos uma 
melhor qualidade de vida, com melhor mobilidade, menos 
poluição visual e menores índices de doenças. E 
principalmente diminuir os gastos da prefeitura com saúde 
pública e limpeza de locais públicos.  
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