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Somos a geração que pode salvar Toritama
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 A Vereadora Carol Gonçalves, principal ar�culadora do Minipúblico em 
Toritama, tem como uma de suas principais bandeiras de mandato, a pauta 
ambiental. Ações prá�cas de grande relevância para o tema foram 
promovidas no ano de 2022, entre elas, a  Assembleia Cidadã RespirAR Puro.

Em parceria com sua equipe e com a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Toritama, representada pelo Secretário João da Rocha, são 
realizadas mobilizações para o plan�o de árvores, além de ações de 
conscien�zação junto a estudantes das escolas municipais e outros grupos. 
Integrando a pauta ambiental à pauta da juventude e da par�cipação popular 
no processo democrá�co.

Atualmente, o grupo tem se destacado pelo combate à poluição do ar 
causado pelas lavanderias industriais no município de Toritama-PE, dentre 
outras inicia�vas ambientalistas, tais como o descarte correto de resíduos 
sólidos, a conscien�zação a respeito da poluição do Rio Capibaribe, além de 
ações voltadas para a causa animal.

Imagem: Gabriel Andrade



Grupo de Conteúdo
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Reunião de alinhamento do grupo de conteúdo. Imagem: Brendo Hoshington

 Composto por especialistas de órgãos reguladores, representantes das 
indústrias de lavanderias e de confecções, além de membros da movimentação 
civil e educação, o grupo de conteúdo trouxe informações técnicas relevantes 
para que os nossos conhecimentos acerca da problemá�ca fossem expandidos 
com base em dados cien�ficos confiáveis .  

 Enquanto sociedade civil, podemos dizer que antes da realização da 
Assembleia Cidadã RespirAR Puro, o conhecimento que de�nhamos em relação 
à complexa questão da emissão de fumaça pelas lavanderias industriais de 
Toritama, resumia-se basicamente à nossa indignação pelo frequente incômodo, 
problemas de saúde e poluição atmosférica causados por estas empresas.

 A elaboração da Car�lha de apoio, desenvolvida com informações 
fornecidas pelos especialistas, além da par�cipação de alguns destes na fase de 
deliberação das propostas, foi de grande importância para que pudéssemos 
avaliar a situação considerando tanto a questão da sustentabilidade ambiental e 
saúde da população, quanto a relevância desta indústria para a economia local.   

 



Um panorama sobre a economia local
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 No Agreste pernambucano está situado o Polo de Confecções do 
estado, que gera milhares de empregos e aquece a economia da região 
durante todo o ano. Toritama, a menor cidade em extensão territorial do 
estado, é especialista na produção de jeans, sendo responsável anualmente 
por, em média, 16% da produção nacional deste ar�go.  A produção de jeans 
possui muitos processos e o beneficiamento/ lavagem atribui ao produto 
caracterís�cas que agregam valor e qualidade. As lavanderias industriais, 
responsáveis por este processo, beneficiam o produto tanto com modernos 
processos tecnológicos quanto com delicados detalhes artesanais.

 As lavanderias industriais são parte indispensável no processo de 
desenvolvimento dos produtos em jeans produzidos em Toritama. No 
entanto, são consideradas as maiores fontes poluidoras da cidade, devido a 
questões como o descarte inadequado de resíduos sólidos, de águas 
contaminadas provenientes do processo de lavagem. Além disso, a emissão 
de fumaça tóxica também é uma das principais preocupações atuais, visto 

 Em Toritama há 68 destas empresas mapeadas, sendo que apenas 25 
estão devidamente regularizadas e há outras clandes�nas, que não foram 
contabilizadas.  

Imagem: Lavanderia de jeans em Toritama / Reprodução Revista Leia Já
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que além de causar grande poluição ambiental, provoca severos danos à 
saúde da população, o que se agrava pelo fato da cidade não ter terreno para 
a construção de um distrito industrial. Assim, a cidade é uma grande zona 
mista, unindo zona industrial e residencial na mesma área. 

 Considerando os impactos ambientais provocados pelas lavanderias 
industriais, atrelados a questões como a economia da cidade, geração de 
empregos e saúde da população, a emissão de fumaça tóxica provocada pelas 
lavanderias foi estudada de forma aprofundada durante 8 encontros 
realizados com a moderação de uma representante do Cole�vo Delibera 
Brasil e da vereadora Carol Gonçalves. Com um material informa�vo 
desenvolvido com base em informações fornecidas por um grupo de 
especialistas, pudemos ouvir e ques�onar representantes da prefeitura e 
porta-vozes de diferentes áreas que permeiam o problema em questão, com 
o intuito de respondermos a pergunta-guia

 Devidamente informados, capacitados e seguros do tema, 
deliberamos possíveis soluções e elencamos cole�vamente as 
recomendações adequadas, que são apresentadas neste relatório, assinado 
por cada par�cipante da Assembléia Cidadã RespirAR Puro.

Como as lavanderias 
industriais  podem produzir 

sem poluir o ar?

‘‘‘‘



Uma visão de futuro
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 A indústria da moda sempre acompanhou as macrotendências 
mundiais de forma muito dinâmica. Se observarmos os ciclos da moda, 
veremos que eles são diferentes de acordo com cada momento da história, o 
que os torna capazes de evidenciar a realidade de qualquer época. 
Atualmente as pessoas têm se preocupado com o futuro do planeta, com o 
meio ambiente e com a forma como viveremos futuramente. A qualidade do 
produto já não se resume mais ao produto em si, mas exige uma nova 
racionalidade produ�va, que equalize o econômico e o sustentável. 
Acompanhando esse ritmo, a indústria da moda tem colocado em vigência 
produtos com processos e princípios não agressivos ao meio ambiente. 

Grandes empresas estão menos preocupadas em u�lizar raras peles  de 
animais em risco de ex�nção e mais preocupadas em serem reconhecidas 
como organizações que contribuem para a sustentabilidade ambiental. Esta 
tendência já chegou ao Brasil, onde grandes magazines como C&A, 
Riachuelo, Renner, exigem cer�ficados de boas prá�cas das empresas com as 
quais fazem parcerias, como as lavanderias industriais, por exemplo. Aos 
poucos, as empresas que não oferecem boas prá�cas perdem espaço no 
mercado e correm o risco de serem boicotadas pelos consumidores.

Processo sustentável de beneficiamento do jeans / Imagem: Diego Figueiredo
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 O jeans é o ar�go de moda mais democrá�co do planeta, é usado por 
todas as classes sociais, por pessoas dos mais variados perfis e em todos os 
países do mundo. É a mola propulsora da economia de Toritama. Ficamos 
orgulhosos ao ver que das 68 lavanderias mapeadas em nossa cidade, as 25 
regulares buscam ter prá�cas sustentáveis em seus processos. Fomos 
informados que destas, muitas u�lizam enzimas ecológicas, que dispensam a 
u�lização de pedras pomes durante a lavagem e u�lizam menos água neste 
processo, evitando o desgaste do tecido, fazendo a peça ter um maior 
período de vida ú�l e promovendo a redução de impactos ambientais 
relacionados ao consumo de água no processo produ�vo. A u�lização de 
máquinas de laser dispensa o permanganato de potássio, um produto 
químico comum nas lavanderias industriais de jeans, que é um grande 

 Reunião da Assembleia Cidadã RespirAR Puro / Imagem: Brendo Hoshington

Durante as oito reuniões da RespirAR Puro, pudemos ter acesso a 
informações sobre as quais não �nhamos conhecimento. Ter ciência da 
extensão e da gravidade dos problemas ambientais que Toritama enfrenta 
em relação às lavanderias industriais, nos despertou o desejo de exercer 
nossos papéis de cidadãos e cidadãs e par�ciparmos a�vamente como parte 
da mudança desta crí�ca realidade. Nos preocupamos com os números que 
nos foram apresentados e com a possibilidade da nossa pujante indústria de 
jeans perder  espaço no mercado por questões que podemos resolver com 
informação, aplicação severa da legislação já existente e organização mútua. 
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 Ainda na linha de descarte, desta vez de resíduos sólidos, é possível 
destacarmos que estas também fazem o descarte do lodo têx�l em aterro 
sanitário, local apropriado para rejeitos deste �po. Filtros para fumaça 
adequados para as chaminés são implantados e realizam a retenção de 
par�culas, micropar�culas, gases e outros contaminantes, impedindo que 
estes se dispersem no meio ambiente e tragam prejuízos à natureza e à saúde 
da população que reside no entorno destas indústrias.

 Porém, a esmagadora maioria, quan�ficada em 42 das 68 lavanderias 
industriais mapeadas em Toritama não está de acordo com o que a lei 
municipal 1643/2018 exige para o seu funcionamento. São come�das tantas 
irregularidades relacionadas ao meio ambiente e à saúde da população, que 
apenas uma Assembleia Cidadã não é suficiente para resolvê-las. Vale 
também considerar a imensa quan�dade de pessoas que sofrem diariamente 
com problemas respiratórios devido a inalação da fumaça tóxica proveniente 

agressor do meio ambiente e causa sérios danos à saúde. Todas as 25 
regulares têm implantado um sistema de tratamento de efluentes, que 
possibilita que a água seja reu�lizada várias vezes antes do seu descarte.

 

‘‘
Par�cipantes da  Assembleia Cidadã RespirAR Puro / Imagem: Brendo Hoshington



das caldeiras, que ficam a�vas 24 horas por dia. 

 Vimos também que há a necessidade de maior comprome�mento do 
poder execu�vo, do ministério público e dos órgãos fiscalizadores, como a 
CPRH, sobre os quais está a competência de aplicabilidade da lei. É urgente 
que ações como a Assembleia Cidadã aconteçam com maior frequência, para 
informar e incen�var a população a par�cipar de decisões como estas, que 
acontecem no presente e reverberam diretamente no futuro da cidade e do 
planeta. 

 
 Como conclusão da RespirAR Puro, estamos cientes e confiantes de 
que essa agressão ao meio ambiente será, aos poucos, mi�gada. Esperamos 
que as nossas sugestões sejam aplicadas e que vejamos em breve as 
mudanças acontecerem, de modo que a nossa indústria reduza 
dras�camente a emissão de gases tóxicos na atmosfera e que possamos 
respirar um ar livre de poluição. 
 Assim sendo, enquanto cidadãs e cidadãos toritamenses, estamos 
honrados por termos sido incluídos e incluídas neste processo democrá�co. 
Sermos colocados à frente das decisões que oferecem a possibilidade de dias 

Reunião da  Assembleia Cidadã RespirAR Puro / Imagem: Dayvid Avelino
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melhores para a nossa indústria, para a nossa população e para o meio 
ambiente, nos enche de orgulho e de esperança. Estamos entusiasmados 
para que tanto nós quanto a nossa indústria e a natureza, formando um único 
ecossistema, comecemos a usufruir da nova e promissora visão de futuro que 
almejamos neste relatório e que possamos juntos, em um futuro breve, 
RespirAR Puro.

Agir pelo meio ambiente
é agir pela economia

‘‘

‘‘
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Pedra da Torre: ponto de referência da cidade de Toritama / Imagem: Reprodução EMPETUR



 RECOMENDAÇÕES DA ASSEMBLEIA CIDADÃ RESPIRAR PURO:

A. LEGISLAÇÃO: Lei  nº 1.643, de 21 de novembro de 2018

Recomendamos que seja feita uma revisão da lei para que sejam discu�dos e 
aprimorados alguns pontos que avaliamos como ineficientes na legislação:

○ Resultado e eficiência do equipamento para estabelecimento de   
padrões mais claros e rigorosos de emissão de gases;

“Ins�tui o regramento para regularização do funcionamento, no âmbito 
municipal, das lavanderias e a�vidades empresariais correlatas”

○ Controle e especificação de materiais usados na combustão. 

Ficamos surpresos ao tomar conhecimento que o município de Toritama já 
possui uma legislação que regulamenta o funcionamento de lavanderias e 
empresas semelhantes. Reconhecemos a importância da existência da lei 
aprovada em 2018, que foi um passo importante para a regulamentação e 
fiscalização da a�vidade das lavanderias industriais. No entanto, acreditamos 
que a legislação pode ser aprimorada e, a par�r do estudo cole�vo da lei 
realizado nos encontros  da Assembleia Cidadã,  propomos:

3. Que haja previsão dos parâmetros específicos de uso de substâncias 
químicas e materiais de combustão com obje�vo de reduzir a toxicidade das 
emissões bem como a redução do cheiro forte de produtos u�lizados nas 

 1. Dar maior visibilidade e publicidade à Lei 1.643 com obje�vo de 
conscien�zar a população de Toritama da sua existência, conteúdo e 
mecanismos de fiscalização para que possamos cobrar do Poder Público a sua 
execução.

○ Quem: A Prefeitura (Ouvidoria e Sec Meio Ambiente e Agricultura), 
Legisla�vo e Ministério Público.

2. Que esteja previsto em lei o uso e especificação dos filtros  para a 
redução de emissão de gases poluentes, buscando incen�var o uso de 
tecnologias de ponta, levando em consideração:

○ Como: divulgação no site da prefeitura, redes sociais, entrevistas em 
rádio, assessoria de imprensa (TV), palestras em escolas e outros 
espaços públicos, cartaz visível nas lavanderias.

11



 4. Altura das chaminés: entendemos a dificuldade de definir na 
legislação os critérios de altura das chaminés, uma vez que as lavanderias 
estão localizadas em áreas centrais e residenciais da cidade. No entanto, 
recomendamos que novas lavanderias que venham se instalar no município 
obrigatoriamente sigam critérios especificados em lei, para que esta questão 
da fumaça das chaminés seja gradualmente resolvida.

lavanderias. Na Assembleia Cidadã, �vemos conhecimento de que a 
legislação ambiental estadual prevê quais são os materiais e as licenças 
necessárias para a queima de madeira nas caldeiras. Porém, na realidade 
muitos materiais proibidos como restos de tecido e lixo são usados para a 
queima. Consideramos que o detalhamento sobre este ponto na legislação 
municipal seria importante para a adequação e fiscalização dos 
estabelecimentos. 

 5. Revisão do inciso VI do ar�go 3º da lei municipal que dispõe sobre a 
distância mínima de outros equipamentos para a instalação de caldeiras. 
Novamente sabemos das dificuldades de cumprimento da legislação devido 
ao tamanho dos lotes e concentração urbana no município, mas 
recomendamos que para novas instalações a distância seja revista e 
ampliada, em função dos riscos comprovados de acidentes.

 6. Deixar explícita  a obrigatoriedade da implementação do processo 
de tratamento de efluentes e reu�lização da água nas lavanderias.

 8.  Entendemos a dificuldade de cumprimento da legislação para as 
pequenas lavanderias, no entanto acreditamos que é possível para todos os 
empreendimentos iniciar um processo de regularização contando, inclusive, 
com o apoio do corpo técnico da prefeitura municipal. Por isso,  
recomendamos que sejam mais rigorosas as medidas puni�vas e 
principalmente os prazos para sua aplicação estabelecidos na lei municipal no 

 7. Deixar claro os mecanismos de fiscalização de descarte de rejeitos e 
resíduos, bem como punições para infratores. Fomos informados que está 
em andamento um acordo setorial para a implantação de um sistema em 
parceria com o poder público para a des�nação de rejeitos das lavanderias. 
Consideramos essa inicia�va importante, mas nos leva a reforçar ainda mais a 
recomendação para que sejam monitorados os estabelecimentos que não 
cumprirem a legislação vigente.

12



○ A Comissão deveria divulgar, com regularidade, as ações de 
monitoramento e fiscalização para possibilitar o acompanhamento por parte 
da sociedade, mantendo as informações disponíveis para consulta no site da 
Prefeitura.

11. Foi deba�da a possibilidade de implantação de  taxa ambiental para  
grandes poluidores, mas não houve consenso sobre a sua criação neste 
momento. No entanto, a Assembleia deliberou que seria mais produ�vo 
optar por uma polí�ca de incen�vo a boas prá�cas (IPTU verde, por exemplo) 
e multas mais pesadas e efe�vamente aplicadas para as lavanderias que 
reincidentemente cometerem infrações e/ou se man�verem na 
clandes�nidade.

 9. Seria de fundamental importância que Toritama estabelecesse a 
criação de um Distrito Industrial, aproveitando a revisão do Plano Diretor 
Municipal. Temos consciência da dificuldade de revisão do zoneamento na 
cidade, em função do reduzido tamanho do município, mas recomendamos 
fortemente que esta questão seja levada para debate conforme previsto no 
art. 33 da lei das lavanderias. Neste ponto não houve consenso em relação ao 
que fazer em relação a instalação de novas lavanderias, uma vez que não 
existem espaços disponíveis no município que possam ser indicados para sua 
instalação. Sugerimos que: Seja iniciado o processo de recuperação 
ambiental da área do an�go lixão para que futuramente possa ser u�lizado 
como Zona Industrial (previsão de 10 anos).

10. Estabelecer critérios específicos para a instalação de novas 
lavanderias, para que gradualmente os problemas atuais sejam mi�gados.

caso das lavanderias clandes�nas que insis�rem em não iniciar um processo 
de regularização.

12. Sobre a Comissão de Monitoramento das Lavanderias:

○ Dispor de uma equipe de apoio para tornar a fiscalização mais 
eficiente e regular: agentes de fiscalização, apoio de outras secretarias, etc. O 
apoio da GCM e ar�culação com o Ministério Público também são 
fundamentais dado o relato de episódios de violência e ameaças ocorridos 
em momentos de fiscalização.

13



 ○ Tornar pública a relação de lavanderias que estão regularizadas no 
município.

○ Disponibilizar um canal unificado de denúncias da população. Fomos 
informados  que a Ouvidoria do Município e do CPRH legalmente já cumprem 
essa função, inclusive com a possibilidade de denúncias anônimas. Seria 
fundamental que houvesse maior transparência em relação aos 
encaminhamentos destas denúncias. Reforçamos, ainda,  a necessidade de 
um esforço por parte do poder público na divulgação destes canais de 
denúncia, uma vez que a população de Toritama não tem conhecimento 
desta possibilidade:

Ÿ Usar  espaços de entrevistas em rádio e tv para abordar este tema;

13. Transparência: Aplicar na fachada dos estabelecimentos um 
cer�ficado (placa), em formato padronizado com as seguintes informações:

○ Estágio da regularização do estabelecimento: regular ou em  
processo (provisório);

○  Responsável técnico pela lavanderia;
○  Canais de denúncia de irregularidades.

Ÿ Dar visibilidade no site da Prefeitura para os canais de denúncia;

Ÿ Usar as redes sociais (execu�vo e legisla�vo) para divulgação da lei e 
dos mecanismos de denúncia.

	 É de fundamental importância tanto para a população quanto para os 
próprios empresários das lavanderias que sejam visibilizados os 
estabelecimentos que se esforçam para o cumprimento da legislação, para 
que aos poucos toda a cadeia produ�va do jeans passe a valorizar as boas 
prá�cas e a sustentabilidade, inclusive do ponto de vista econômico.

○ Selo (verde)  de iden�ficação disponibilizado aos estabelecimentos 
regulares que promovam boas prá�cas, para além das previstas em lei. Esse 
incen�vo  tem  como  obje�vo valorizar  a cadeia  produ�va sustentável, para  

 14. Incen�vos às boas prá�cas: 
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○ U�lização do selo para estabelecimentos que u�lizem tecnologias 
sustentáveis e boas prá�cas (energia limpa, redução das emissões, controle 
de efluentes, redução do consumo de água, queima de materiais mais 
sustentáveis como a casca de coco).

○ U�lização do selo para empresas que promovam a�vidades de 
Economia Circular com  materiais u�lizados no processo produ�vo.

○  A possibilidade de incen�vos fiscais e parcerias (acordos setoriais);

○ Madeira ilegal;
○ Queima de materiais e uso de substâncias impróprias;

que futuramente Toritama possa ser um pólo de referência e os empresários 
locais sejam reconhecidos como tal. Assim destacamos como sugestões:

○ Condições gerais da lavanderias, etc.

 ○ Descate de resíduos sólidos;

15. Implantação de  programa de parceria com lavanderias para plan�o 
de árvores (recuperação de praças e margens dos rios, implantação de 
lixeiras, a�vidades culturais e de conscien�zação)  a �tulo de compensação 
ambiental, com previsão de espaços de divulgação de lavanderias parceiras.

16. Proposta de Decreto (complementar a lei municipal 1.643): para 
regulamentar as infrações específicas do processo produ�vo e as 
consequentes penalidades, uma vez que atualmente a aplicação de multas 
está vinculada a análise subje�va dos membros da Comissão de 
Monitoramento, considerando:

1. Projeto de lei para ins�tuição do dia municipal de conscien�zação 
ambiental;

○ Questões relacionadas aos efluentes;

Acreditamos na importância de ações de conscien�zação e educação. 
Temos a convicção que existe a necessidade de mudança da cultura local em 
relação a possibilidade de termos desenvolvimento econômico respeitando 
o meio ambiente.  Por isso propomos:	

            

B. AÇÕES CABÍVEIS À CÂMARA MUNICIPAL:

15



 2. Criar uma Comissão Especial  das Lavanderias na Câmara dos 
Vereadores com obje�vo de ampliar o debate sobre a questão da poluição 
ambiental e o desenvolvimento econômico sustentável das lavanderias de 
Toritama.

 ○ Envolver os demais vereadores neste debate;
○ Aproximar o Ministério Público desta discussão, conforme sugestão  

do próprio prefeito;

○ Trazer representantes do CPRH;
○ Ouvir especialistas e acadêmicos sobre novas tecnologias 

sustentáveis;

○ Ouvir empresários e funcionários de lavanderias  e de outros setores 
da área  de confecção;

○ Consultar e escutar a população. 

○ Debater propostas do poder execu�vo;

○ A formação da nossa juventude aproveitando o enorme potencial de 
mercado de trabalho que a cidade oferece deve ser uma prioridade do 
execu�vo:

Ÿ Implementar ensino técnico voltado para a profissionalização da 
área de confecções, ampliando as oportunidades de trabalho para os 
jovens;

2. Acreditamos que a educação e a qualificação dos jovens, 
profissionais, empresários e cidadãos em geral é um passo importante para 
que Toritama caminhe em direção a um ambiente mais sustentável: 

C. AÇÕES CABÍVEIS AO PODER EXECUTIVO

Ÿ Aproveitar a oportunidade criada pelo Novo Ensino Médio para   
desenvolver disciplinas voltadas para o mercado de confecções e 
sustentabilidade, em parceria com o Governo Estadual.

1. Promover a realização de debate para revisão da lei das lavanderias 
junto a Câmara Municipal. 

○ Promover  ações   de   Conscien�zação  e   Educação   Ambiental   em 
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3. Ar�cular junto ao Governo Estadual e CPRH ações que promovam: 

○ Promover, isoladamente ou em parceria, cursos regulares de 
qualificação dos funcionários das lavanderias, visando o aprimoramento 
técnico, bem como a conscien�zação em relação a processos produ�vos 
sustentáveis;

Ÿ Oficinas com os cidadãos afetados.

○ O aprimoramento dos critérios de liberação  ambiental e fiscalização 
das lavanderias.

○ Promoção de ações informa�vas que desmis�ficam a ideia de que 
inves�r em sustentabilidade é inviável e dispendioso;

○ Controle de madeira e materiais usados na combustão da caldeira.

○ Promover cursos e seminários para empresários do setor de 
lavanderia que proporcionem:

Ÿ Informação sobre novas tecnologias, mudança da matriz energé�ca.

Ÿ Abordagens sobre bene�cios econômicos da produção sustentável.

Ÿ Debates sobre a cadeia produ�va sustentável e tendências do 
mercado.

Ÿ Aprimorar os materiais e  metodologia do Seminário Lavando Limpo;   

em escolas (PNAE) e outros espaços públicos de convivência, com obje�vo de 
ampliar o debate sobre a questão da sustentabilidade no município;

Ÿ Intercâmbio com especialistas e empresários de outras regiões do 
país.

A par�r das informações que recebemos na Assembleia, entendemos 
que existe uma dificuldade de acesso ao conhecimento sobre novas 
tecnologias e sustentabilidade por parte dos proprietários de lavanderias e 
acreditamos que o poder público pode colaborar para que, aos poucos, esta 
realidade se transforme, o que será benéfico para todo município.

○ Ações de marke�ng e comunicação que valorizem a indústria local 
sustentável.

○  Cumprimento da legislação ambiental que criminaliza a poluição de 
rios e outras fontes de água.
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○ Estudar a viabilidade de usina de reciclagem com estação de 
produção de gás natural;

○  Implantação de lixeiras nas ruas;

○ Monitoramento,  fiscalização e plano de revitalização do Rio 
Capibaribe e demais rios e córregos da região, como o Riacho dos Canudos.

Embora não seja tema central da deliberação, acreditamos que a 
polí�ca de gestão de resíduos sólidos do município pode colaborar na 
melhora do ambiente das lavanderias em relação a esta problemá�ca, na 
mudança da matriz energé�ca e mesmo promovendo a Economia Circular, 
com reaproveitamento de tecidos, por exemplo. Assim, destacamos a 
importância de ações como:

7. Aumentar a estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Agricultura, com a criação de um departamento específico e equipe para 
monitoramento (conscien�zação e fiscalização, caráter educa�vo, 
modernização dos processos produ�vos) das a�vidades relacionadas a 
cadeia produ�va do jeans de Toritama, sobretudo no que diz respeito ao 
processo de lavanderia, que promove a maior parte da agressão ambiental 
por parte da indústria na cidade; 

5. Implementar o Conselho Municipal de Meio Ambiente;

8.  Ressaltamos, mais uma vez, a importância da prefeitura dar 
publicidade às lavanderias que estão regularizadas ou em processo de 
regularização, para que a sociedade tenha conhecimento, tanto do empenho, 
quanto da realização de boas prá�cas. Assim, empresários comprome�dos 
poderão ser valorizados pela sociedade e pela cadeia produ�va de 
confecções como um todo.

4. Buscar alterna�vas de financiamento para inves�mentos em 
tecnologia sustentável para as lavanderias industriais, principalmente para as 
pequenas lavanderias que estejam em processo de regularização (BNDES, 
Banco do Nordeste, MMA etc).

6. Promover, em parceria com os empresários, ações  que incen�vem a 
busca pela mudança da matriz energé�ca, bem como o  reaproveitamento de 
resíduos das lavanderias (lodo).

D. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
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○  Implantação de Centro de reciclagem;

○  Implementação de coleta sele�va no município;

F. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

○ Criação de um ambiente para coleta de descarte de resíduos    
industriais;

○  O atendimento às denúncias de cidadãos;

Entendemos que é importante a ar�culação com o Ministério Público, 
uma vez que muitas ações podem ser encaminhadas no poder judiciário e 
essa parceria ajudaria para que fossem viabilizados com mais eficiência:  

○ A par�cipação de cada cidadão é importante: que cada pessoa 
respeite a própria cidade; 

○ Criar uma coopera�va com os pequenos empresários do setor de 
lavanderia com obje�vo de troca de experiências, minimização de custos de 
inves�mentos e planejamento cole�vo do setor de lavanderia;

 

E. MINISTÉRIO PÚBLICO:

○ Fundação de ONGs voltadas para meio-ambiente e sustentabilidade, 
que possam inclusive par�cipar de espaços como Conselho Municipal de 
Meio Ambiente.

Temos consciência que a transformação desejada para que Toritama 
tenha um ambiente mais limpo, saudável e sustentável não depende apenas 
do poder público, mas de uma mudança em toda sociedade, por isso 
propomos:

 ○ A conscien�zação e fiscalização da legislação ambiental em relação a 
poluição atmosférica e de rios;; 

Destacamos ainda a importância da aproximação do órgão com a 
sociedade civil através da par�cipação de Audiências Públicas junto a Câmara 
Municipal para discussão de ações de fiscalização.

○  O acompanhamento das condições de Segurança do Trabalho nas 
lavanderias industriais (conscien�zação e fiscalização);
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Da nossa parte, enquanto par�cipantes da Assembleia Cidadã 
RespirAr Puro nos comprometemos a acompanhar os encaminhamentos 
dados pelo poder público às nossas recomendações, cobrar o cumprimento 
da legislação e compar�lhar o conhecimento com pessoas próximas, 
divulgando a importância de ações proposi�vas como a Assembleia e  os 
resultados das suas deliberações.

 Agradecemos o convite que nos foi feito para colaborar nessa 
discussão e esperamos que tanto o Execu�vo quanto o Legisla�vo, através do 
mandato da vereadora Carol Gonçalves, nos convide a par�cipar de ações e 
eventos de encaminhamento  destas recomendações, para que o esforço de 
todos e todas na construção deste documento não seja em vão.

Toritama, 28 de fevereiro de 2023.

Parabenizamos os organizadores desta inicia�va e esperamos que os 
cidadãos e cidadãs de  Toritama tenham a oportunidade de par�cipar de 
muitas outras Assembleias.
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ASSINAM ESSE RELATÓRIO FINAL DA ASSEMBLEIA CIDADÃ
RESPIRAR PURO AS CIDADÃS E OS CIDADÃOS DE TORITAMA/PE

20



ASSINAM ESSE RELATÓRIO FINAL DA ASSEMBLEIA CIDADÃ
RESPIRAR PURO AS CIDADÃS E OS CIDADÃOS DE TORITAMA/PE
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 Em carater informa�vo, apresentamos a seguir uma consulta cidadã, 
realizada através do Google Forms por meio de um link disponibilizado e 
divulgado nas redes sociais da vereadora Carol Gonçalves. Nesta consulta, 
disponibilizada para toda a população toritamense, além dos par�cipantes da 
Assembleia Cidadã RespirAR Puro, é possível entender um pouco mais sobre 
como a população se preocupa com as lavanderias industriais e o meio 
ambiente na cidade de Toritama. 
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