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Dados da prefeitura 
 

CNPJ: 88.000.914/0001-01 

UF: Rio Grande do Sul 

Nome do município: Viamão 

Orçamento municipal: R$ 553.756.451,01 

Prefeitura: Prefeitura de Viamão /RS 

Endereço completo: Pça. Júlio de Castilhos, S/N 

Bairro: Centro 

CEP: 94410-055 

Telefone: (51) 3492-7600 

E-mail: rafaelmennet@gmail.com 

Site: www.viamao.rs.gov.br 

 

Prefeito 
 

Nome: Andre Nunes Pacheco  

Partido: PSDB 
Quantidade de votos válidos: 56.739 

Percentual de votos válidos: 57,80% 

Telefone: (51) 3492-7600 

mailto:rafaelmennet@gmail.com
http://www.viamao.rs.gov.br/


1 Coop. Recicladora e 8 compradoras dos resíduos 

Cidade Limpa 

Categoria: Inovação e Sustentabilidade 
 

1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados 
 

 

2) Setores econômicos beneficiados pelo projeto * 

 

☐ Administração pública, defesa e seguridade social 

☐ Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

☐ Agricultura familiar e produtor rural pessoa física 

☐ Agroindústria 

☐ Agroecologia 

☐ Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

☐ Alojamento e alimentação 

☐ Arte, cultura, esporte e recreação 

☐ Atividades administrativas e serviços relacionados 

☐ Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

☐ Atividades imobiliárias 

☐ Atividades profissionais, científicas e técnicas 

☐ Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

☐ Construção 

☒ Cooperativas e associações 

☐ Educação 

☐ Eletricidade e gás 

☐ Empreendimentos da economia solidária 

☒ Indústria de transformação 

☐ Indústria extrativa 

☐ Informação e comunicação 

☐ Organismos internacionais e outras instituições 

☐ Outras atividades de serviços 

☐ Outros setores 

☐ Saúde humana e serviços sociais 

☐ Serviços domésticos 

☐ Transporte, armazenagem e correios 



☐ Turismo rural 

☒ Outro (especifique) 

Artesanato e Reciclagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Recursos / Origens 

 
Fonte do Recurso Valor Financeiro – R$ Valor Econômico - R$ Total - R$ (%) 

Tesouro munici 202.456,92  202.456,92 100,00 
     

     

Total 202.456,92 0,00 202.456,92 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 

 
Natureza da 

Despesa 

Recurso 

Financeiro 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros – R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros –R$ 

Total - R$ (%) 

Criação - Banner 

online 

4.043,90    4.043,90 2,00 

Placas 4.870,15    4.870,15 2,41 

Coletes 6.187,17    6.187,17 3,06 

Faixas 448,89    448,89 0,22 

Cartaz 3.589,34    3.589,34 1,77 

Camisetas 11.899,89    11.899,89 5,88 

Folder 37.659,07    37.659,07 18,60 

Bonés 7.747,58    7.747,58 3,83 

Adesivo Lixeiras 1.669,15    1.669,15 0,82 

Adesivo 

Caminhões 

4.118,87    4.118,87 2,03 

Adesivo 

Automóveis 

3.400,77    3.400,77 1,68 

Jornais 24.795,74    24.795,74 12,25 

Veiculação - 

Banner online 

41.000,00    41.000,00 20,25 

Rádios: 51.026,40    51.026,40 25,20 

Total 202.456,92 0,00 0,00 0,00 202.456,92 100,00 

 

5) Objetivos e metas do projeto * 



 
 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 

 
O projeto CIDADE LIMPA surge diante da imperiosa necessidade de esclarecer sobre os 

serviços prestados pela prefeitura, demonstrar os malefícios do descarte irregular e os 

benefícios da reciclagem, apresentar alguns projetos ambientais alinhados com este 

grande projeto e convidar os cidadãos a se engajarem na construção de um município 

melhor. Um projeto que foi formulado a partir de varias visitas aos bairros da cidade 

deste o inicio de 2017, onde realizou-se uma série de ações para combater possíveis 

focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, do vírus zica, e da febre 

chikungunya. As ações iniciaram com mutirões de limpeza para coletar resíduo 

descartado irregularmente em 170 pontos previamente mapeados pelos agentes de 

endemias e de saúde, ou através de denúncias da população. Ao final de janeiro, foram 

recolhidas 1.200 toneladas de lixo. Na época o prefeito André Pacheco, estava 

coordenando as ações de enfrentamento, que unem mais de 100 pessoas neste 

trabalho, entre agentes de saúde, funcionários da Prefeitura e voluntários, todos 

devidamente identificados, visitaram as residências, orientando a correta limpeza e 

disposição de objetos e resíduos para evitar o acúmulo de água, distribuindo panfletos 

orientadores e identificando os locais com descarte de resíduo irregular, como 

terrenos baldios e casas abandonadas. Com esta problemática enfrentada do resíduo, 

foi criado o Projeto Cidade Limpa em 2018 que visa uma Viamão mais limpa, livre de 

doenças, ocasionadas pelo descarte irregular e acúmulo de resíduo. Além disso, 

incentiva a separação correta de acordo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - 

Lei Federal n°. 12.305/2010 e a reciclagem como alternativa para a geração de 

emprego e renda e o fomento aos pequenos negócio no município. Todas as 62 escolas 

do município, tendo o alcance de 28 mil crianças, estão engajadas neste projeto, onde 

há PEVS – Ponto de Entrega Voluntária, para descarte de resíduo reciclado, e a 

cooperativa de reciclagem conveniada, recolhe este material e vende para gerar renda 

e emprego para mais de 30 famílias que trabalham nas unidades de triagem. Além de 

empregos diretos nas cooperativas, há um aumento nos empregos indiretos, pois 

muitas famílias que recebem a informação pelos seus filhos através das palestras na 

escola, entendem que o “lixo” se torna um complemento na renda ou muitas vezes a 

própria renda da família, que no futuro parte que se transforma em oportunidade para 

pequenos e médios empresários.

Cidade Limpa é um projeto que acredita em uma Viamão limpa, livre de doenças 

ocasionadas pelo descarte irregular e acúmulo de lixo, que incentiva a separação correta 

e a reciclagem como alternativa para a geração de emprego e renda no município. Além 

disso, incentiva a separação correta de acordo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) - Lei Federal n°. 12.305/2010 e a reciclagem como alternativa para a geração de 

emprego e renda, fomentando pequenos negócios na região, em especial, 

empreendedorismo na área de reciclagem, no município. 



O Município não tinha coleta seletiva de lixo, nem tampouco destinava resíduos 

corretamente. Não dispunha de qualquer mecanismo de comunicação com a sociedade 

acerca do necessário trabalho da administração pública e do envolvimento da 

comunidade. Não tinha orientação sobre tipos de lixo ou também sobre a coleta local. 

Não havia política de incentivo a Micro e Pequenas Empresas a ocupar esse cenário. 

A iniciativa propõe enlace e união entre administração pública e sociedade, de modo a 

obter-se resultados significativos na conscientização dos papéis a serem 

desempenhados para uma cidade limpa, livre de doenças ocasionadas pelo descarte 

irregular e acúmulo de lixo, que incentiva a separação correta e a reciclagem como 

alternativa para a geração de emprego e renda, além de fomentar os pequenos 

negócios e o empreendedorismo, no município. 

 

7) Resumo da situação antes da implantação do projeto (cenário anterior) * 
 

 

8) Solução proposta * 
 



O Prefeito e todos os Secretários estiveram envolvidos em visitas periódicas a todos os 

bairros, vilas, distritos e escolas municipais, disseminando o projeto. Foi desenvolvida 

uma cartilha CIDADE LIMPA - DESEJO DE TODOS, RESPONSABILIDADE DE CADA UM que 

está sendo distribuída nas visitas referidas. Diretores de escolas municipais estão sendo 

treinados constantemente para multiplicar orientações. Focos de infestação de insetos 

que possam se tornar potenciais ofensivos estão sendo combatidos com ações 

preventivas. A Lei Municipal de Limpeza Urbana em Viamão, foi criada para determinar o 

grau de responsabilidade do cidadão pelo destino correto do lixo gerado, além de 

ampliar a atuação da fiscalização ambiental, que agora pode multar os infratores que 

descartam lixo e entulhos em áreas públicas ou terrenos baldios. A coleta seletiva, alvo 

das orientações e trabalhos de disseminação já mencionados, é direcionada às 

cooperativas que trabalham com a reciclagem e devido encaminhamento dos resíduos 

dela correspondentes, gerando benefícios a estes negócios e famílias. 

Geração de novos negócios por meio da reciclagem. Os benefícios do projeto são o 

resultado da conscientização dele emanado, bem como a transformação do meio 

ambiente até então degradado e não tratado, além de promover inigualável trabalho de 

envolvimento da sociedade na coleta de lixo. Geração de novos negócios por meio da 

reciclagem. 

A divulgação de dá por material explicativo robusto acerca do tema (anexo deste 

projeto); reuniões, palestras e capacitações aos Diretores Escolares; visitas às escolas 

públicas municipais e seus alunos. Reuniões com comunidades locais em entidades 

representativas de bairros, vilas e distritos da cidade. O site da prefeitura atualiza todas 

as notícias acerca dos trabalhos de cada Secretário Municipal que é multiplicador das 

ações do projeto. As redes sociais têm volumosa visitação sobre a matéria. 

 

9) Ações da Prefeitura para promoção da inovação de processos, produtos, gestão e marketing, 

bem como quanto à sustentabilidade social, ambiental e econômica, beneficiando os pequenos 

negócios 
 

 

10) Benefícios concedidos pela prefeitura para a adoção de práticas inovadoras e sustentáveis 
 

 

11) Divulgação das iniciativas de inovação e sustentabilidade e sensibilização do público alvo 
 



Fomento do empreendedorismo gerados pela reciclagem. São mais de 6 dezenas de escolas e 

uma rede de alunos que supera 28 mil crianças e adolescentes abrangidos pelo projeto, além 

das entidades e representações multiplicadoras. Os resultados já são notados com a separação 

do lixo e seu destino à cooperativa, resultado à cerca de 30 famílias, além de 8 empresas 

compradores de resíduos e outras empresas que aproveitam restante de material. 

-coletar resíduo descartado irregularmente; Superado com mutirões liderados por Prefeito e 

Secretários -mapear 170 pontos, pelos agentes de endemias e de saúde; Superado com 

visitas pelos agentes. -visitar as residências, orientando a correta limpeza e disposição de 

objetos e resíduos para evitar o acúmulo de água; Superado pelo trabalho de Equipes 

capitaneadas pelo Prefeito ou por Secretários. -enfrentar resistência das famílias visitadas; 

Superado com visitas de exposição acerca da temática. -distribuir panfletos orientadores e 

identificar os locais com descarte de resíduo irregular, como terrenos baldios e casas 

abandonadas; Superado com trabalho nas escolas e nos bairros. -visitar 62 escolas 

municipais, disseminando o projeto a mais de 28 mil alunos. Superado com contínuas visitas 

lideradas pelo Prefeito ou Secretários. 

 

 
 

12) Resultados alcançados pelo projeto * 
 

 

13) Principais Etapas do Projeto (Cronograma) 

 
Etapa Prazo de Execução 

Lançamento CIDADE LIMPA executado em 02 de 

janeiro de 2018 

Mapeamento do Processo com Cooperativa executado em janeiro de 

2018 

Início Trabalho de Conscientização na região da São Tomé, formada pelos bairros 

Araçá, Planalto e Parque Farroupilha 

27 de janeiro de 2018 

Formação de Equipes de Diretores de Escolas (200 professores) 21 de fevereiro 

Visitas a escolas ou comunidades Permanente 

 

14) Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de dificuldade) * 
 



A Prefeitura estabeleceu relacionamento com toda comunidade escolar municipal, 

envolvendo mais de 28 mil alunos; uma Cooperativa conveniada, aproveitando trabalho de 

mais de 30 famílias; Secretários de Governo e Diretores de Escolas, como multiplicadores; 8 

empresas compradores de resíduos. 

O resultado do fomento ao empreendedorismo em torno da coleta e reciclagem, gerando 

envolvimento de pequenos negócios, dão conta de benefício inestimável, em face do que 

era previsto. O projeto ganhou proporções muito maiores do que se esperava quando de 

sua inicialização, estendendo efeitos a profícuos resultados às empresas destacadas. 

 
 

15) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 
 

 

16) Relação entre recursos previstos e resultados alcançados (custo/benefício) 
 



Luis alberto Simon de Matos - Coovir - Cooperativa de TRabalho Viamonense de 

Catadores e Recicladores 

Os resultados a serem atingidos com este projeto, se prospecta de médio a longo prazo, 

tem como pilar principal a preservação ambiental e também a visão socioecômica, 

fomentando empreendedorismo das MPEs e catadores na seara da reciclagem. Com a 

redução nos gastos com as coletas de resíduos descartados em local irregular a intenção é 

reaproveitar ao máximo e diminuir ao mínimo o dejeto final que termina nos aterros 

sanitários, onde o custo de transbordo, transporte e disposição final é elevado. 

O PROJETO CIDADE LIMPA parte da concepção de promover consciência ambiental. No 

entanto, acabou direcionado a impulsionar importantes atividades funcionais, tais como a 

Cooperativa Recicladora, que recebe o resultado da coleta seletiva realizada, faz triagem e a 

distribui para empresas compradoras ou que fazem a separação do mais variado tipo de 

material. Gera significativos resultados às beneficiadas. 

membro da COOVIR 

17) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 
 

 

18) Considerações finais 
 

 

19) Relato dos beneficiados pelo projeto - Selecione a quantidade dos relatos apresentados 

 
◯ 1 

◯ 2 

◯ 3 

◯ 4 

◯ 5 

◯ Nenhum 

 
 

19.1) Beneficiados 

Nome 

 
 
 
 
 

Telefone / E-mail 

 
 

Função 

 

30454780 / coovirviamao@gmail.com 

mailto:coovirviamao@gmail.com


https://drive.google.com/open?id=1sf5SLGX-JfBi3dmM0jKL0I3W-Hdt6wFe 

https://drive.google.com/open?id=1sf5SLGX-JfBi3dmM0jKL0I3W-Hdt6wFe 

Relato 

 

Nome 

 
 

Telefone / Email 

 

Função 

 
 

Relato 

 

 

 

20) Equipe responsável pelo projeto 

 
Nome Telefone/e-mail Função 

André Nunes Pacheco  Prefeito 

Tulio Luis Barbosa Souza  Secretário Desenvolvimento 

Nilton Magalhães  Servidor Públ. Engenheiro 

https://drive.google.com/open?id=1sf5SLGX-JfBi3dmM0jKL0I3W-Hdt6wFe 

https://drive.google.com/open?id=1sf5SLGX-JfBi3dmM0jKL0I3W-Hdt6wFe 

https://drive.google.com/open?id=1sf5SLGX-JfBi3dmM0jKL0I3W-Hdt6wFe 



 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Andre Nunes Pacheco 

19/07/2018 


