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ATA DO SEMINÁRIO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS 

 

 

DATA: 17/04/2018 

HORÁRIO: Das 09:00 às 13:00 hrs 

LOCAL: Auditório do Palácio dos Leões, em São Luís 

 

Ato I - Saudação Inicial  

MC - “Senhoras e Senhores, bom dia! Sejam bem vindos ao seminário de lançamento 

do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da 

Grande São Luís, uma iniciativa do governo do estado, por meio da Agência Executiva 

Metropolitana.” 

 

Ato II – Contextualização e exposição da metodologia do evento 

MC – “A proposta deste seminário é apresentar às autoridades públicas, aos agentes 

econômicos da área de resíduos e a toda a sociedade civil o início dos trabalhos de 

elaboração do plano de gestão integrada de resíduos sólidos, a fim de que todos 

possam, ao longo dos próximos meses, participar e contribuir para a elaboração deste 

instrumento de planejamento. Ao longo da elaboração do plano, serão realizados 

outros eventos, todos voltados à oportunizar a participação de setores interessados e 

de toda a sociedade civil.  

No presente evento, a metodologia adotada será a seguinte:  

 Etapa 1: composição da mesa e fala de abertura;  

 Etapa 2: explanação técnica sobre o plano;  

 Etapa 3: pausa com coffe-break;  

 Etapa 4: debate, em que qualquer interessado pode dirigir perguntas ou 

considerações escritas ou orais para a mesa.  

Para a realização de perguntas escritas, os interessados podem solicitar a qualquer 

momento o papel para a redação das mesmas e entregá-las à organização do evento. 

Para a realização das perguntas orais, haverá lista de inscrição para tal finalidade logo  
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após o retorno do coffee-break, sendo que qualquer interessado pode inscrever-se 

para realizar pergunta ou consideração oral, dentro do tempo de 3 minutos por pessoa.  

 

Após a explanação da metodologia do evento, será feita a composição da mesa.” 

Informamos que através da lista de presença em anexo, contamos com a presença 

de 142 pessoas, que estão participando desse seminário de lançamento. 

Ato III – Composição da Mesa e Explanações 

Compuseram a mesa de abertura os seguintes representantes do poder público e da 

empresa contratada para a elaboração do PGIRS, Floram Engenharia e Meio 

Ambiente: 

 Senhor Lívio Jonas Mendonça Corrêa, Presidente da AGEM 

 Senhor Cícero Antunes Catapreta, Coordenador-Geral do PGIRS da Região 

Metropolitana da Grande São Luís, representante da Floram Engenharia e 

Meio Ambiente 

 Senhora Carolina Estrela, Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana 

de São Luís; 

 Senhor Fábio Ribeiro Nahuz, representante do Sindicato das Indústrias dos 

Construtores do Maranhão; 

 Senhor Silvio Conceição Pinheiro, Secretário de Estado do Trabalho e 

Economia Solidária; 

 Senhor Sidrak Santos Feitosa, Prefeito de Morros; 

 Senhora Maria Sonia, Prefeita de Axixá.  

Após a composição da mesa foram feitas explanações sobre a importância do plano 

pelos senhores Lívio Jonas Mendonça Corrêa e Cícero Antunes Catapreta. 

Nome do explanador:  Senhor Lívio Jonas Mendonça Corrêa, Presidente da AGEM 
 

Fala:  
 

É de extrema importância o seminário de lançamento do Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da 
Grande São Luís. O desafio principal da AGEM, hoje, é a questão 
dos resíduos sólidos, pois seu acondicionamento inadequado é um 
problema. A maioria dos municípios da região metropolitana não fez 
um plano de gestão de resíduos sólidos. Este plano substitui todos 
os outros planos municipais. Já foram feitos outros seminários em 
2017 em outros municípios sobre esta temática. Neste plano, deve 
ser feito um trabalho especial em Alcântara, por ser um município 
isolado geograficamente (grupo 1). Este plano vai se tornar um 
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modelo que pode se estender para outros municípios do Maranhão. 
(falou sobre o Tribunal de Contas de Estado - 68/2017).  

 

Nome do explanador:  Senhor Cícero Antunes Catapreta, Coordenador-Geral do PGIRS, 
representante da FLORAM. 

Fala:  Este plano trará grandes frutos para a região metropolitana. É 
interessante traçar meios para que os resíduos sejam utilizados cada 
vez mais. Chamar as empresas que produzem grandes quantidades 
de resíduos a colaborarem, mesmo que de forma obrigatória. 
Ex: logística reversa de pneus, embalagens de agrotóxicos e de óleos 
lubrificantes.  
Desde 2010 melhorou bastante as questões dos lixões, mas tem que 
ter um aterro sanitário disponível para todos os municípios. Já existe 
um aterro na região metropolitana, mas nem todos os municípios 
promovem a disposição adequada de resíduos sólidos urbanos. 
Cada município tem suas particularidades, desta forma, nos 
próximos meses será possível conhecer melhor a realidade de cada 
um dos treze. 
 

 

Nome do explanador:  Senhor Pedro Duarte, Engenheiro Ambiental e especialista em 
resíduos sólidos, da FLORAM. 
 

Fala:  Apresentação em slides, com o seguinte conteúdo:  
 
A gestão de resíduos no Brasil é deficiente, não sendo uma 
particularidade do Maranhão. Apresentarei os aspectos relativos a 
como será feita a elaboração deste plano. 
Objetivo: como será feito a elaboração do Plano (sem resultados no 
momento, uma vez que este é o seminário inicial de lançamento do 
plano).  
Abrangência: 13 municípios da Região Metropolitana, a saber: 
Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço 
do Lumiar, Presidente Juscelino, Raposa, Rosário, Santa Rita, São 
José do Ribamar e São Luís. 
Conforme o Edital da AGEM estes treze municípios estão divididos 
em 3 regiões. 
Região I: o município de Alcântara, que não se configura 
propriamente como uma região e que, pelo isolamento geográfico 
poderá ter soluções individualizadas. 
Região II: Paço do Lumiar, Raposa, São José do Ribamar e São Luís 
que se caracterizam por populações mais elevadas e proximidade da 
capital do Maranhão. 
Região III: Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, 
Presidente Juscelino, Rosário e Santa Rita. Municípios com 
populações menores que podem contar com soluções 
compartilhadas entre si. 
Duração: 7 meses.  
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Premissa: nas décadas de 80 e 90 muitas das políticas relacionadas 
a resíduos sólidos foram implementadas sem a participação popular. 
Para este plano, é necessário que haja uma participação social nas 
etapas de elaboração, aprovação e implementação. Destaca-se o 
papel dos presentes neste seminário, atuando como multiplicadores 
de informações sobre o plano. 
Serão realizadas 2 oficinas de capacitação: São Luis (7 de maio); 
Rosário (08 de maio). Nas mesmas serão apresentados conteúdos e 
esclarecidos alguns mitos com relação a aterros sanitários, lixões, 
catadores, coleta seletiva, reciclagem, etc.  
A Floram possui 20 anos de atuação e equipe multidisciplinar forma 
da por Engenheiros, Sanitaristas e ambientais, Agronomos, 
Biólogos, Sociólogos, Arqueólogos, técnicos em edificações e 
geoprocessamento, etc. 
Contratos executados pela Floram. (SEMARH Alagas: oito planos 
de resíduos no estado de Alagoas. CODEVASF: projetos de 
engenharia para unidades de tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos em vários estados da Região Nordeste, etc.).  
Planos de resíduos: a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 
12.305/210 prevê como um de seus instrumentos os planos de 
resíduos que deverão considerar um horizonte de 20 anos no 
planejamento, podendo ser revisados a cada 4 anos. O plano em 
questão considera a implementação em 2019.  
OBS: De acordo com os engenheiros locais, os planos municipais 
anteriores que foram feitos no estado não tiveram bons resultados. 
O plano visa arrumar a questão da gestão de resíduos, incluindo a 
eliminação dos lixões e inclusão de catadores. Para a melhoria da 
gestão é necessário que haja um entendimento que precisa de 
recursos, ou seja, o plano precisa prever os custos associados à 
implantação de estruturas, programas, projetos e ações, inclusive de 
educação ambiental e capacitação dos técnicos dos municípios.  
Planos: A Lei nº 12.305/2010 prevê como planos de resíduos o 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Plano Estaduais de Resíduos 
Sólidos, Planos de Microrregiões e Regiões Metropolitanas (este 
caso), Intermunicipais e Municipais. 
Etapas: diagnostico da gestão de resíduos (verificar a abrangência 
e equipamentos de coleta, modelo de gestão da limpeza urbana, ver 
a questão da coleta seletiva, catadores de materiais recicláveis, 
disposição final de resíduos), planejamento de 20 anos (objetivos, 
metas plausíveis com a realidade local e tangíveis, diretrizes, 
programas, monitoramento e acompanhamento).  
Termo de referência da AGEM: pautado na Lei nº 12.305/2010 e 
outras leis de saneamento. 
Partes envolvidas: AGEM (titular), Floram (elaboração), grupos de 
trabalho (para acompanhar e apoiar o processo de elaboração) e a 
sociedade em geral.  
ETAPAS, PRODUTOS E AÇÕES:  
1 - Plano de Ação e Diagnóstico – 65 dias  
(visita técnica preliminar nos sistemas de transbordo, lixões, aterro 
sanitário de Rosário, acompanhamento de reuniões sobre a temática 
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de resíduos na região metropolitana), P2- seminário de lançamento 
(este que ocorre hoje), P3 – oficinas de capacitação, P4 – 
diagnóstico, P5 – seminário para apresentação do diagnóstico;  
2 - Prognóstico e Estudo de Alternativas – 45 dias  
P6 – foco no crescimento populacional para conhecer a geração de 
resíduos ao longo dos 20 anos de horizonte do plano, P7 - estudo de 
alternativas, alternativas tecnológicas, P8 – seminário para 
apresentação do relatório da etapa; 
3 - Estudo de Viabilidade e diretrizes para Educação 
Ambiental– 25 dias 
P9 – estudo de viabilidade, produto de custos. P10 – Diretrizes para 
Educação Ambiental 
4 - Estratégias de implementação, difusão – 25 dias  
(Definição das responsabilidades e seminário) P12 – Diretrizes para 
capacitação técnica. P13 – Modelos de parceria para reciclagem. P14 
–Definição das responsabilidades e implementação do plano. P15 - 
seminário para apresentação do relatório da etapa; 
5 - Conclusão do plano – 50 dias  
P16 – versão consolidada do plano colocando os relatórios numa 
sequência lógica que facilite o entendimento. Poderão ser incluídas 
pequenas melhorias dos produtos, caso necessário. 
P17 -  Seminário final de conclusão do plano para mostrar o que foi 
feito durante toda a elaboração); 
ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO: site da AGEM e 
blog do plano. 
 

 

Ato IV - DEBATES:  

Após as explanações, seguiu-se imediatamente para os debates (inverteu-se a ordem 

do coffee-break, que ficou para o final do evento).  

A Mestre de Cerimônias solicitou novamente que pessoas interessadas em falar se 

inscrevessem junto à organização do evento (uma pessoa da organização ficou 

constantemente coletando os nomes daqueles que manifestavam interesse).  

A Mestre de Cerimônias passou a chamar as pessoas inscritas na lista, e após a fala 

de cada uma a mesa respondia. Em certo momento, por sugestão de participante da 

plateia, passou-se a fazer um bloco de três perguntas, para só então passar-se a 

palavra à mesa para as respostas.  

Nessa fase de debates, estiveram na mesa respondendo as perguntas:  

 Senhor Lívio Jonas Mendonça Corrêa, Presidente da AGEM; 

 Senhor Cícero Antunes Catapreta, Coordenador-Geral do PGIRS, da 

FLORAM; 

 Senhor Pedro Aurélio, Fiscal do Contrato do PGIRS, da AGEM;  
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 Senhor Pedro Duarte, Engenheiro Ambiental e especialista em resíduos 

sólidos, da FLORAM;  

 

Apresenta-se, abaixo, todas as perguntas/considerações e respostas realizadas.  

Nome do 
participante:  

Nilce (SEDES) 

Pergunta:  Como articular as iniciativas que já existem ao plano, mais especificamente 
aos catadores? 

Nome do 
explanador: 

Lívio Jonas e Pedro Duarte 

Resposta:  Lívio Jonas – Foi dada atenção aos catadores onde os lixões estavam sendo 
encerrados (cooperativa da UFMA). Foi disponibilizado um terreno para a 
construção de galpões para os catadores em São Luís – MA. Já em Paço do 
Lumiar encontra-se dificuldade em obter terrenos, mas há um trabalho de 
busca por áreas. 
É preciso saber onde os catadores vão ser inseridos (resposta imediata). 
Precisa-se fazer mais reuniões no sentido de articular essas questões. 
Pedro Duarte – Precisa- se integrar os planejamentos já existentes na Região 
Metropolitana para que não haja planejamentos fracionados. É interessante 
que se tenha um contato maior com as pessoas que já trabalham nas diversas 
áreas que envolvem gestão de resíduos.  

Tréplica   
 

Nome do 
participante:  

Raimundo Rodrigues dos Santos Filho (FUNDAÇÃO NACIONAL DA 
SAÚDE) 

Pergunta:  Foi consultado algum órgão sobre a duplicidade de ações? 
Nome do 
explanador: 

Lívio Jonas 

Resposta:  O plano trata de 13 municípios da região metropolitana (os planos 
substituíram todos os outros planos municipais). Todos os órgãos, inclusive 
empresas particulares foram consultadas. 

Tréplica   
 

Nome do 
participante:  

Fraga Araújo  

Pergunta:  Existe uma certa preocupação quanto ao aterro perto do Aeroporto de São 
Luís. Tem viabilidade no plano para produção de energia ou mesmo gás 
oriundo desse aterro como foi feito em Contagem - MG? (queima de metano).

Nome do 
explanador: 

Pedro Aurélio e Carolina Estrela  

Resposta:  Pedro Aurélio –O Aterro da ribeira foi construído como aterro sanitário, 
passando por processo de licenciamento. Mas ao longo dos anos a operação 
foi prejudicada e passou a receber lixo sem nenhum cuidado, portanto fica 
difícil saber sobre o potencial energético dos resíduos no aterro). Ele foi 
aterro durante 3 anos e 10 anos como lixão, portanto muitas coisas foram 
perdidas. 
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Carolina Estrela – o aterro da Ribeira foi encerrado em julho de 2015, é feito 
um monitoramento na área e já foi feito um plano (aprovado), mas atualmente 
não se pode comparar ao aterro sanitário de Contagem – MG.  

Tréplica   
Nome do 
participante:  

João Sousa (geógrafo) 

Pergunta:  Se não tiver uma educação ambiental junto à população quanto aos lixões 
nada será resolvido. Como a educação será planejada para ter uma população 
que responda a esse projeto? 

Nome do 
explanador: 

Pedro Duarte  

Resposta:  Diferencia–se lixões de “áreas de bota fora” ou pontos de lançamento de 
resíduos pela população. Existe um lixão municipal, onde a prefeitura ou o 
prestador de serviço de coleta dispõe os resíduos que é diferente dos pontos 
de lançamentos clandestino, ainda que todos caracterizem impactos da 
disposição inadequada. 
O plano deverá contemplar todos estes locais, com a possível remoção destes 
resíduos depositados em áreas menores e encaminhamento para aterro 
sanitário. Já o lixão precisa passar por processos mais complexos que exigem 
custos mais elevados. 
Com relação à educação ambiental este seminário visa à elaboração de plano 
e não a implementação deste. Existe um produto específico para  diretrizes 
de educação ambiental, mas não vamos restringir apenas a diretrizes e prever 
programas e projetos de educação ambiental como foco no gerenciamento 
adequado de resíduos sólidos.  

Tréplica  João Sousa – É necessário educar a população, pois a educação não resolve 
tudo, mas é a base. Como será corrigido? 
Pedro Duarte - Será levado em consideração a educação ambiental, mas há 
que se entender que a educação ambiental se estende além do período de 
elaboração, ou seja, deve se manter durante a implementação do plano. 
Cícero Antunes – vai haver propostas na educação ambiental e a população 
precisa participar. Com relação aos pontos de lançamento inadequado de 
resíduos serão identificados e avaliados a viabilidade econômica de se 
promover a remoção destes para um aterro sanitário. 

 

Nome do 
participante:  

Débora  

Pergunta:  Como o plano será elaborado para cada município, sendo que cada um tem 
sua particularidade? 

Nome do 
explanador: 

Pedro Duarte e Pedro Aurélio 

Resposta:  Pedro Duarte – Na Região Metropolitana existem municípios com 
predomínio de população rural, ainda que nem sempre o que é definido pelo 
IBGE como rural, possui características estritamente rural. 
O plano deve tratar das áreas com características urbanas não atendidas pela 
coleta e o diagnóstico deve contemplar também as áreas rurais. Portanto, vai 
haver um diagnóstico dessas áreas e propor soluções para áreas mais 
afastadas das áreas urbanas e propor compostagem e coleta. 
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Pedro Aurélio - É preciso incorporar áreas rurais com características urbanas 
ao plano. Conforme já abordado também será visto as especificidades dos 
municípios, como o caso de Alcântara que possui isolamento geográfico. 

Tréplica   
Nome do 
participante:  

Fernando Pedro Dias e Prefeito Dutra 

Pergunta:  Prefeito Dutra - Há possibilidade de atraso? Após o plano ser concluído quais 
as etapas seguintes? Até a conclusão impede que o lixo seja deslocado para 
o aterro de Rosário? 
Sugestões: que haja mais contato do prefeito com os ministérios. Que as 
soluções não onerem os municípios em estados decadentes. É preciso de 
dados corretos para um plano correto. A educação ambiental precisa ser 
associada às ações repressivas, ou seja, punir quem joga lixo na rua. Precisa 
de política para carroceiro. 
Fernando Pedro Dias - Educação ambiental sozinha resolve sim os 
problemas. Os carroceiros não tem consciência ambiental. Precisa-se educar 
a sociedade.  

Nome do 
explanador: 

Lívio Jonas, Pedro Duarte e Pedro Aurélio 

Resposta:  Lívio Jonas - Estão trabalhando dentro do cronograma, mas se houver atraso 
todos serão comunicados. As ações são decididas em colegiado onde 
podemos entender sobre as necessidades. Seria bom que os galpões 
contemplassem os municípios (está sendo procurado lugar para esse fim). 
Pedro Duarte – A educação ambiental é fundamental, mas por si só não 
resolve os problemas. Ex: em algumas cidades do país foram feitos 
programas de coleta seletiva onde focou-se nas ações de educação ambiental 
sem as devidas intervenções de engenharia e a experiência fracassou. Por 
exemplo sistemas de coleta seletiva em que as pessoas colaboraram 
segregando os resíduos, mas as estruturas de coleta resultavam na mistura e 
compactação dos resíduos que acabaram indo para os lixões. 
Por outro lado, há experiências de unidades de compostagem que foram feitas 
sem observar a educação ambiental e também fracassou. Portanto, há que 
haver um equilíbrio entre vários fatores incluindo a educação ambiental, que 
é fundamental. 
Pedro Aurélio – Precisa-se ponderar os gastos. Uma parte da população 
possui aterro sanitário. Anos atrás, nenhum município dispunha os resíduos 
em aterros, portanto só haviam os lixões. 
Hoje, 19 % da população maranhense destinam os resíduos sólidos para o 
aterro sanitário de Rosário e está progredindo. O governo está interessado em 
se envolver na questão dos resíduos (convênios para São Jose de Ribamar – 
encerrou a disposição no lixão desde fevereiro de 2018). Contratação de 
aterro sanitário para os municípios da região metropolitana, exceto Alcântara 
que será trabalhado à parte. Precisa–se compartilhar as despesas da gestão.  
Cícero – Não se pode marginalizar os carroceiros e trazer para os lados dos 
órgãos públicos. Precisa-se valorizar a profissão e eles como pessoa. A 
cidade de Belo Horizonte tem experiências interessantes nesse sentido. 

Tréplica   
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Nome do 
participante:  

Lúcio Macedo 

Pergunta:  É necessário que as informações sejam solidificadas. É necessário resgate 
dos outros planos, pois já existe um plano 80% elaborado para o município 
de São Luís, cuja elaboração foi parada em 2017. A prefeitura municipal 
lançou edital de licitação para o Plano Municipal de São Luís agora, em 2018. 
Sugestão: alinhamento com relação às questões constitucionais. (coleta de 
informações para evitar conflitos técnicos). 

Nome do 
explanador: 

Lívio Jonas 

Resposta:  Vai ser feito uma revisão do que já foi feito e o que precisa ser aproveitado.  
A consulta foi feita pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Tréplica   
 

Nome do 
participante:  

Ronald Chaves, Flavio Bonfim e Márcio Mendonça  

Pergunta:  Ronald Chaves - O que tem que ser feito de imediato para contenção dos 
recursos hídricos, bacias hidrográficas (águas subterrâneas)? Precisa-se de 
consciência ambiental.  
Flavio Bonfim – Não se pode trabalhar esse plano sem informações 
primárias. Vai haver ou não amostragem dos resíduos? Pois geralmente os 
municípios não tem essas informações. 
Márcio Mendonça – Sem informações primárias 7 meses é muito pouco. Não 
podemos confundir educação ambiental com sistema social.  

Nome do 
explanador: 

Lívio Jonas, Pedro Aurélio e Pedro Duarte 

Resposta:  Lívio Jonas - É preciso buscar informações para consolidar o produto. 
Precisa-se ver um plano de trabalho para se aprofundar. Sistema de 
informações para ver os produtos e ver o que já foi feito (buscar no banco de 
dados). 
Pedro Aurélio – O PDDI vai tratar de todos os aspectos da região 
metropolitana. O plano em si vai tratar apenas de um, desta forma 7 meses é 
suficiente. Valor inicial do Plano: 550.000. O mesmo tem baixo custo e 
empresa detentora de conhecimento objetivos. (perfeitamente adequados) 
Pedro Duarte – Será previsto grupo de sustentação para apoio na elaboração 
do plano, com representatividade social. É preciso que haja integração para 
levantar informações de outros planejamentos já existentes na região. 
A educação ambiental deverá ser continua e permanente, ou seja, será 
prevista nos 20 anos do plano. 
O diagnóstico será feito de 2 formas: envio de questionários para os 
secretários cujo departamento ou setor de limpeza pública está vinculado que 
publica, que já ocorreu. O envio prévio do questionário possibilita prazo para 
os secretários levantarem os dados. Depois os técnicos da FLORAM irão 
pessoalmente nos municípios fazer o levantamento dos dados e dar suporte 
ao questionário. 
Em relação à geração de resíduos serão feitos trabalhos nos lixões dos 
municípios menores.  
OBS: Gravimetria de qualidade precisa ser feita num período mínimo de um 
ano, “extrapolando” o tempo de plano. Há preocupação com relação ao 
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levantamento de dados primários, mas a gravimetria extrapola o prazo. Além 
disso, gravimetria precisa ter representatividade espacial no território, o que 
também se leva tempo e recurso. 
Pedro Aurélio – Há uma disparidade de informações em relação ao assunto 
e dados de informações, como por exemplo, quantidade de lixo produzida 
diariamente nos municípios, dificultando mais o processo de levantamento 
dos dados. 

Tréplica   
 

Nome do 
participante:  

Gilson Holanda, Marcos Aurélio e Mirela   

Pergunta:  Gilson Holanda – Pepino-do-mar era utilizado como produto medicinal na 
Bahia de Tubarão, porém os mesmos estavam contaminados com metais 
pesados. Essa contaminação pode ter saído do aterro da Ribeira ou de 
Rosário? 
Marcos Aurélio – Precisa-se conhecer a cultura da cidade, os atores, 
mobilizar escolas, igreja, além da Academia (responsabilidade 
compartilhada). Precisa-se chamar os atores principais como ONGs (3° 
setor). 
Mirela (biólog ) – Os filhos dos carroceiros até a faculdade terão que passar 
por escolas estaduais e federais que em sua maioria na área rural são 
precárias. Quem de fato faz coleta seletiva em suas casas? É preciso 
demandar mais pontos de coleta. O filho do carroceiro vai ser a ponte da 
educação ambiental que ele recebe e será repassado para seu pai. Sugestão: 
Incluir escolas públicas como parceria no plano. 

Nome do 
explanador: 

Lívio Jonas, Pedro Duarte e Pedro Aurélio 

Resposta:  Lívio Jonas – A AGEM faz os eventos para tornar público e desta forma se 
ter mais associados a essa questão.  
Pedro Duarte – O anseio de todos é a mobilização. A Floram fará realmente 
esse trabalho, com grupos de sustentação.  
O Aterro de Rosário possui impermeabilização e não tem lançamento de 
chorume, portanto não se deve associar a contaminação dos pepinos a este 
empreendimento. 
Pedro Aurélio – O aterro sanitário da ribeira está passando por um processo 
em que só os responsáveis podem dá as devidas informações. 
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