
 

 

 

 



 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUME IV 

CADERNO DE REGISTRO DOS EVENTOS PÚBLICOS DO  

PGIRS DA RMGSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNHO/2019 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  3 

 

 

GOVERNO DO MARANHÃO 

Flávio Dino de Castro e Costa 

 

AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA (AGEM) 

 Livio Jonas Mendonça Correa 

Avenida Borborema, Quadra 22, Casa 2A – Calhau, São Luís – Maranhão 

Telefone: (98) 98754–8211 

gabinete@agem.ma.gov.br 

 

 

 

FLORAM Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 

Rua Vinte de Três de Maio, 140. Centro. 

Eunápolis – Bahia. 

CEP: 45.820–075. 

Telefax: (73) 3281–3190 

 

 

 

 

 

 

  

FLORAM Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Volume IV. Caderno de Registro dos Eventos Públicos. 367p. Eunápolis, Bahia, 2019. 

1. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 2. Maranhão. 3. Resíduos Sólidos. 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  4 

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 

 

Esp. Pedro Alves Duarte  
Responsável Técnico Floram – Engenheiro de Resíduos Sólidos – Eng. Ambiental 

 

Me. Paulo Tarcísio de Cassa Louzada 
Responsável Técnico em Meio Ambiente – Eng. Agrônomo 

 
 

Me. Augusto Luciani Carvalho Braga  
Biólogo/Coordenação Técnica/operacional 

 

 

 

EQUIPE TÉCNICA DE APOIO 

 
Me. Caroline de Morais Pinheiro – Engenheira Florestal, Mestre em Produção Vegetal 

 
Esp. Samira Mahmud Kuwar – Engenheira Florestal, Especialista em Auditoria e Perícia Ambiental 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  5 

SUMÁRIO 
 APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................... 6 

 SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PGIRS ................................................................................................. 8 

2.1 APRESENTAÇÃO ......................................................................................................................................... 8 

2.2 ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ..................................................................................................................... 8 

2.3 REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ...................................................................................................................... 13 

2.4 DIVULGAÇÃO PÓS-EVENTO ....................................................................................................................... 13 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................................... 14 

 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO .................................................................................................................... 75 

3.1 APRESENTAÇÃO ....................................................................................................................................... 75 

3.2 ORGANIZAÇÃO DAS OFICINAS .................................................................................................................... 75 

3.3 DESCRIÇÃO DAS OFICINAS ........................................................................................................................ 80 

3.4 COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE SUSTENTAÇÃO.............................................................................................. 87 

 SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO .......................................................................... 141 

4.1 APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................................... 141 

4.2 ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ................................................................................................................. 141 

4.3 REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ................................................................................................................... 143 

4.4 DIVULGAÇÃO PÓS-EVENTO ..................................................................................................................... 144 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................................... 144 

 SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROGNÓSTICO ........................................................................ 206 

5.1 APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................................... 206 

5.2 ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ................................................................................................................. 206 

5.3 REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ................................................................................................................... 209 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................................... 210 

 SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DAS ETAPAS 3 E 4 ......................................................................... 250 

6.1 APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................................... 250 

6.2 ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ................................................................................................................. 250 

6.3 REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ................................................................................................................... 251 

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................................... 252 

 SEMINÁRIO DE CONCLUSÃO DO PGIRS ............................................................................................... 305 

7.1 APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................................... 305 

7.2 ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ................................................................................................................. 305 

7.3 REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ................................................................................................................... 306 

7.4 DIVULGAÇÃO PÓS-EVENTO ..................................................................................................................... 307 

7.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.........................................................................................................................309



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  6 

 APRESENTAÇÃO 

O Produto 16, que se trata da consolidação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
da Região Metropolitana da Grande São Luís, foi dividido em quatro volumes distribuídos da 
seguinte forma: 

- Volume I: Plano de Ação, Mobilização Social e Diagnóstico da Situação dos Resíduos; 

- Volume II: Planejamento da Gestão de Resíduos; 

- Volume III: Caderno de Anexos; 

- Volume IV: Caderno de Registro de Eventos Públicos. 

O presente documento integra o último volume do referido Produto, o Caderno de Registro de 
Eventos Públicos realizados durante o prazo de elaboração do PGIRS.  

O Quadro 1.1 apresenta os oito eventos públicos que integraram o PGIRS da Região 
Metropolitana da Grande São Luís, com as respectivas datas e local de realização. Estes 
eventos foram realizados com o objetivo de apresentar, debater e validar os produtos técnicos 
elaborados nas cinco etapas do PGIRS. 

Quadro 1.1 – Eventos públicos realizados durante a elaboração do PGIRS. 

Etapa  Evento Município Data 

1 

Seminário de Lançamento do Plano São Luís 16/04/2018 

Oficina de Capacitação em São Luís São Luís 07/05/2018 

Oficina de Capacitação em Rosário Rosário 08/05/2018 

Diagnóstico da Gestão dos Resíduos 
Sólidos São Luís 31/08/2018 

2 Prognóstico e Estudo de Alternativas São Luís 14/12/2018 

3 
Estudo de Viabilidade econômica e 

financeira e diretrizes para     
educação ambiental da    comunidade 

São Luís 16/05/2019 

4 
Estratégias de implementação, 

capacitação, difusão e promoção do 
Plano 

São Luís 16/05/2019 

5 Seminário de Conclusão do PGIRS São Luís 17/06/2019 

            Fonte: FLORAM (2019). 

A metodologia de desenvolvimento dos trabalhos durante os eventos se deu a partir de uma 
abordagem expositiva do conteúdo técnico dos produtos seguida pelo momento de debates, 
possibilitando ao público presente a formulação de perguntas e sugestões de melhorias, além 
do esclarecimento de dúvidas pela equipe técnica da Floram Engenharia e Meio Ambiente e 
da AGEM. 
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Todos os eventos foram divulgados de acordo com a forma estabelecida no Plano de Ação e 
Mobilização Social (Produto 1) e contaram com registro fotográfico, lista de presença, ata 
registrando a fala dos participantes e amplo debate e esclarecimento de dúvidas, seguindo a 
premissa do Controle Social preconizada na Lei nº 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos 
Sólidos.  

Destaca-se ainda que foram realizadas Oficinas de Capacitação em São Luís e Rosário, 
abertas ao público, porém com ênfase na capacitação dos membros do Grupo de 
Sustentação. As oficinas foram seguidas por visitas técnicas no Aterro Sanitário Titara 
(cancelada devido às condições climáticas) e na Estação de Transbordo de RSU de São José 
do Ribamar.   

Este caderno consolida o planejamento, mobilização, divulgação e o registro de todos os 
eventos públicos listados no Quadro 1.1, servindo como apoio à leitura dos Volumes I e II que 
apresenta o conteúdo técnico do PGIRS da RMGSL. 
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 SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PGIRS 

2.1 Apresentação 

Este Capítulo apresenta o relatório de realização do Seminário de Lançamento do PGIRS. 
No presente relatório são descritos os processos de divulgação e mobilização social antes e 
após o evento de lançamento do plano, além da descrição sucinta do Seminário. 

2.2 Organização do seminário 

2.2.1 Local, data e horário 

Considerando o objetivo, público alvo e localização geográfica foi decidido que o Seminário 
de Lançamento seria realizado no dia 17 de abril de 2018, às 09h:00min, no Auditório do 
Palácio dos Leões, em São Luís. 

O local foi escolhido por comportar um público de aproximadamente 120 pessoas, o que 
refletia a expectativa de público para o evento (de 50 a 100 pessoas). Além da fácil localização, 
o Palácio dos Leões é um local de referência mesmo para quem não reside em São Luís e 
oferece a estrutura necessária à realização de eventos de natureza pública. 

2.2.2 Mobilização social 

As atividades de mobilização social foram conduzidas por meio de ações de divulgação e 
comunicação visando informar o público alvo sobre a programação do Seminário de 
Lançamento do PGIRS. 

2.2.2.1 Identificação dos atores de interesse 

Para a divulgação foi criado um banco de dados contendo: nome, e-mail e telefone dos 
principais atores de interesse relacionados à temática dos resíduos sólidos. Ele foi construído 
por meio da compilação e sistematização dos contatos constantes nas listas de presença e 
do banco de dados da I Conferência Metropolitana da Grande São Luís, evento organizado e 
realizado pela AGEM em outubro de 2017.  

De forma complementar, foi solicitado junto à FUNASA/UFF1 o contato dos integrantes dos 
Comitês de Coordenação e Comitês Executivos dos Planos Municipais de Saneamento Básico 
de Alcântara, Axixá, Cachoeira Grande, Morros Raposa e Rosário. 

Finalmente, foram mobilizados atores institucionais de interesse à divulgação do plano, tais 
como universidades, agências ambientais, representações da inciativa privada e do terceiro 
setor. 

 

                                                           
1 A Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) é 
responsável pela elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Rosário, Alcântara, Axixá, 
Cachoeira Grande, Raposa e Morros 
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2.2.3 Divulgação pré evento 

a) Jornais impressos 

A publicação em jornal impresso foi realizada no periódico “Jornal Pequeno”, no dia 10 de abril 
de 2018 (Figura 2.1 e Anexo 1).  

b) Mídias digitais 

Foi realizada a divulgação do Seminário de Lançamento no Diário Oficial do Estado, em 
publicação do 16 de abril (Figura 2.2). Além disto, outros veículos de comunicação digital 
realizaram a divulgação espontânea do evento (Quadro 2.1). 

No Anexo 2 é apresentado um extrato de cada uma destas publicações veiculadas na internet. 

 
Figura 2.1 – Divulgação do Seminário de Lançamento em jornal de local, Jornal Pequeno, do dia 10/04/2018. 
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Figura 2.2 – Extrato do Diário Oficial do Estado do Maranhão do dia 16/04/2018 com chamamento para o 
Seminário de Lançamento do PGIRS. 

Quadro 2.1 – Relação de alguns veículos de mídia digital com publicações sobre o lançamento do PGIRS 
antes da realização do evento 

Veículo Link 

Diário Oficial do Estado http://www.diariooficial.ma.gov.br/public/index.jsf 

AGEM http://www.agem.ma.gov.br/agem-realiza-seminario-para-lancamento-de-plano-
de-residuos-solidos 

Blog do PGIRS https://pgirsmaranhao.wordpress.com/ 

Rádio Notícia Maranhão https://radionoticiamaranhao.com.br/seminario-para-lancamento-de-plano-de-
gestao-integrada-de-residuos-sera-realizado-nesta-terca 

Folha Nobre  https://folhanobre.com.br/2018/04/16/ / agem-realiza-seminario-para-
lancamento-de-plano-de-residuos-solidos-nesta-terca-17-maranhao/119269 

 

c) Convites impressos 

Aproximadamente 100 convites em formato impresso foram integres a representantes dos 
Poderes Públicos Estadual e Municipais e Ministério Público (Anexo 3). A entrega dos convites 
foi realizada entre os dias 09 e 13 de abril. O modelo de convite é apresentado na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 - Modelo do convite impresso entregue aos atores de interesse  

d) Folder participação social 

Foi elaborado um folder explicativo (Figura 2.4) a respeito do processo de participação social 
no âmbito do PGIRS. Este material foi disponibilizado em formato impresso conjuntamente 
com os convites, bem como distribuídos aos participantes presentes no seminário. Uma cópia, 
em formato digital do Folder é apresentada no Anexo 4. 

 
Figura 2.4 – Folders explicativos sobre o processo de participação social no âmbito do PGIRS 
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e) Convites digitais 

O convite digital (mesma arte do convite impresso) foi enviado para os contatos do banco de 
dados. Os convites digitais foram organizados por meio de lista gerida pelo serviço de 
Benchmark Email, totalizando o envio para 1.084 contatos (Figura 2.5). 

  
Figura 2.5 – Registro de envio de 1084 e-mail com convicto para o Seminário de Lançamento do PGIRS por 
meio do serviço de Benchmark Email 

f) Banner aplicativo WhatsApp 

Foi desenvolvido um banner informativo para envio pelo aplicativo de mensagens de texto 
Whats App (Figura 2.6). Um total de 570 números telefônicos, que continham o aplicativo, 
receberam o banner. Para facilitar o registro, os respectivos titulares dos números foram 
adicionados a pasta de contatos com um código formado pela letra “C” acompanhada de um 
número arábico em ordem crescente – C1, C2,...Cn. A relação completa dos números 
cadastrados é apresentada no Anexo 5.  

 
Figura 2.6 – Banner divulgado por meio do aplicativo de mensagens de texto WhatsApp 
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2.3 Realização do seminário 

Conforme programação, o Seminário de Lançamento do PGIRS ocorreu no dia 17 de abril de 
2018, no Palácio dos Leões, em São Luís. O evento teve início às 09h:00min, seguindo a 
seguinte programação: 

- Abertura; 

- Composição da Mesa de Abertura; 

- Fala de componentes da Mesa; 

- Destituição da Mesa de Abertura; 

- Exposição do Plano de Trabalho; 

- Abertura para perguntas, críticas e sugestões; 

- Coffee Break. 

O evento teve a participação de 140 pessoas, considerando aquelas que assinaram a lista de 
presença. Como parte do registro do Seminário de Lançamento do PGIRS são apresentados 
os seguintes componentes: 

 Lista de Presença (Anexo 6); 

 Ata (Anexo 7); 

 Cópia da Apresentação (Anexo 8); 

 Registro Fotográfico (Anexo 9); 

2.4 Divulgação pós-evento 

Do segmento de Rádio e TV, três emissoras de TV produziram reportagem sobre o evento: 
TV Difusora; TV Brasil/Repórter Maranhão e TV Assembleia (Quadro 2.2). Uma emissora de 
Rádio cobriu o evento, a Rádio Timbira. 

No segmento de mídias digitais, diferentes websites e blogs publicaram notícias sobre a 
realização do Seminário, conforme apresentado no Quadro 2.3. Extratos com as publicações 
são apresentados no Anexo 10. 
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Quadro 2.2 – Emissoras de TV que produziram reportagens sobre o Seminário de Lançamento do PGIRS. 

Emissora Link 

TV Brasil http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-maranhao/2018/04/regiao-metropolitana-de-sao-luis-discute-
planos-para-residuos-solidos  

TV Difusora https://www.youtube.com/watch?v=_-RjBKPxSdc 

TV Assembleia http://www.al.ma.leg.br/noticias-tv/2766 

 

Quadro 2.3 – Relação de alguns veículos de mídia digital com publicações sobre o Seminário de 
Lançamento do PGIRS. 

Veículo Link 

Agência de notícias do Governo 
do Maranhão 

http://www.agem.ma.gov.br/agencia-executiva-metropolitana-lanca-plano-de-
gestao-integrada-de-residuos-solidos-em-sao-luis/ 

Blog do PGIRS https://pgirsmaranhao.wordpress.com/ 

ANB Online https://www.agenciadenoticiasbalaurte.com.br/2018/04/plano-de-gestao-
integrada-de-residuos.html  

Página 2  https://pagina2.com.br/governo-lanca-plano-de-gesta-integrada-de-residuos-
solidos-em-sao-luis 

Prefeitura de Paço do Lumiar https://www.pacodolumiar.ma.gov.br/noticias/prefeito-dutra-participa-do-
lançamento-do-plano-de-gesta-integrada-de-residuos-solidos/390 

Blog do Roberto Lobato https://blogdorobertolobato.com.br/2018/04/morros-prefeito-participa-do-
lancamento-do-plano-de-gesta-integrada-de-residuos-solidos/ 

 

2.5 Considerações finais 

O Seminário de Lançamento do PGIRS da RMGSL pode ser considerado bem-sucedido, 
tendo em vista o número de pessoas presentes e as diferentes representações as quais 
pertenciam. Com isso foi alcançado o objetivo de se transmitir a metodologia a ser empregada 
durante a elaboração do plano, com esclarecimento de dúvidas e coleta de sugestões para o 
desenvolvimento do PGIRS.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Cópia da publicação de divulgação do Seminário de Lançamento do PGIRS no 
Jornal Pequeno; 

Anexo 2 – Extratos de publicações digitais sobre o Seminário de Lançamento do PGRIS, 
antes de sua realização; 

Anexo 3 – Relação dos atores de interesse para envio de convite impresso; 

Anexo 4 – Folder explicativo sobre o processo de participação social no âmbito do PGIRS; 

Anexo 5 – Lista dos contatos telefones que receberam banner informativo por meio do 
aplicativo WhatsApp; 

Anexo 6 – Lista de presença do Seminário de Lançamento do PGIRS; 

Anexo 7 – Ata do Seminário de Lançamento do PGIRS; 

Anexo 8 – Apresentação utilizada durante o Seminário de Lançamento do PGIRS; 

Anexo 9 – Registro Fotográfico; 

Anexo 10 – Extratos de publicações digitais sobre o Seminário de Lançamento do PGIRS, 
após a realização do evento.  
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Anexo 1 – Cópia da publicação de divulgação do Seminário de Lançamento do PGIRS no 
Jornal Pequeno 
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Anexo 2 – Extratos de publicações digitais sobre o Seminário de Lançamento do PGRIS, 
antes de sua realização 
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Anexo 3 – Relação dos atores de interesse para envio de convite impresso 
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Cargo Nome 

Governador Flávio Dino 

Prefeito de Alcântara Anderson Wilker de Abreu Araújo 

Prefeito de Bacabeira Carla Fernanda do Rêgo Gonçalo 

Prefeito de Rosário Irlahi Linhares Moraes 

Prefeito de Raposa Thalita Laci 

Prefeito de Paço do Lumiar Domingos Dutra 

Prefeito de São José de Ribamar Luís Fernando Moura da Silva 

Prefeito de São Luís Edvaldo Holanda Junior 

Prefeito de Axixá Maria Sonia Oliveira Campos 

Prefeito de Morros Sidrack Santos Feitosa 

Prefeito de Icatu José Ribamar Moreira Gonçalves 

Prefeito de Presid. Juscelino José Magno dos Santos Teixeira 

Prefeito de Cachoeira Grande Antônio Ataide Matos de Pinho 

Prefeito de Santa Rita Hilton Gonçalo 

Assembleia Legislativa do MA Othelino Neto 

Câmara Municipal de Alcântara Ivan Ferreira 

Câmara Municipal de Bacabeira Elias Teixeira Lima 

Câmara Municipal de Rosário Luís Carlos Barros de Oliveira 

Câmara Municipal de Raposa  

Câmara Municipal de Paço do Lumiar  

Câmara Municipal São José de Ribamar  

Câmara Municipal de Axixá  

Câmara Municipal de Morros  

Câmara Municipal de Icatu  

Câmara Municipal de Presidente Juscelino  

Câmara Municipal de Cachoeira Grande  

Câmara Municipal de Santa Rita  

Câmara Municipal de São Luís  

Secretaria de Meio Ambiente de Alcântara Edson 

Secretaria de Meio Ambiente de Bacabeira Matheus da Silva Linhares Filho 

Secretaria de Meio Ambiente de Rosário Leandro Cavalcante 

Secretaria de Meio Ambiente de Raposa Patrício Domingues da Silva Filho 

Secretaria de Infraestrutura de Paço do Lumiar Pádua Nazareno 

Secretaria de Meio Ambiente de São José de Ribamar Nelson Weber Junior 

Secretaria de Meio Ambiente de Axixá Nildo Pereira da Encarnação 

Secretaria de Meio Ambiente de Morros Marcos Carvalho 

Secretaria de Administração de Icatu Jose Ribamar Oliveira Alves 

Secretaria de Meio Ambiente Presidente Juscelino Carlos Reinaldo Alves Carvalho 
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Cargo Nome 

Secretaria de Obras e Infraestrutura de Cachoeira Grande Marco Polo Fonseca Rocha 

Secretaria de Meio Ambiente de São Luís Maria de Lourdes Fialho 

Secretaria de Infraestrutura de Santa Rita Antônio de Felipe 

CAEMA Carlos Rogério Araújo 

Procurador Geral do Estado Luiz Gonzaga Martins Coelho 
Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Urbanismo 
e Patrimônio Cultural 
 

Luís Fernando Cabral Barreto Junior 

Promotoria de Alcântara Alessandra Darub Alves 

Promotoria de Rosário Francisco Antônio Oliveira Milhomem 

Promotoria de Raposa Reinaldo Campos Castro Junior 

Promotoria de Paço do Lumiar Nádia Cerqueira Veloso 

Promotoria de São José de Ribamar João Cláudio de Barros 

Promotoria de Morros Erica Ellen Beckman  

Promotoria de Icatu João José e Silva Veras 

Promotoria de Santa Rita Karine Guará Brusaca Pereira 

Funasa  

Casa Civil Rodrigo Lago 

Secretaria de Estado de Governo Antônio Nunes 

Procuradoria Geral do Estado - PGE Rodrigo Maia 

Secretaria de Estado de Transparência e Controle  Rodrigo Lago 

Secretaria de Estado de Comunicação de Assuntos Políticos Ednaldo Neves 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento Cynthia Lima 

Secretaria de Estado da Fazenda Marcellus Alves 

Secretaria de Estado de Gestão e Previdência Lilian Guimarães 

Secretaria de Estado de Segurança Publica Jefferson Portela 

Secretaria de Administração Penitenciaria  Murilo de Oliveira 

Secretaria de Estado de Direitos Humanos Francisco da Conceição 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia Davi Telles 

Secretaria de Estado e da Cultura Diego Galdino 

Secretaria de Estado de Educação Felipe Camarão 

Secretaria de Estado de Infraestrutura Clayton Silva 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Marcelo Coelho 

Secretaria de Estado da Mulher Terezinha Fernandes 

Secretaria de Estado de Saúde Carlos Lula 

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano Flávia Moreira 

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e Pesca José Edjahilson Bezerra de Souza 

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar Júlio César Mendonça Corrêa 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social Francisco de Oliveira Júnior 
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Cargo Nome 

Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia Expedito Rodrigues Silva Júnior 

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer Hewerton Carlos Rodrigues Pereira 

Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária Silvio Conceição Pinheiro 

Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial  Gerson Pinheiro 

Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude Tatiana de Jesus Pereira Ferreira 

Secretaria de Representação Institucional no Distrito Federal Ricardo Cappelli 

Comissão Central Permanente de Licitação Luís Carlos Oliveira Silva 
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do 
Maranhão  Beatriz Taveira Barros 

Empresa Maranhense de Administração Portuária Ted Lago 

Companhia Maranhense de Gás José Artur Lima Cabral Marques 

Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana Lawrence Melo Pereira 
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Anexo 4 – Folder explicativo sobre o processo de participação social no âmbito do PGIRS 
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Anexo 5 – Lista dos contatos telefones que receberam banner informativo por meio do 
aplicativo WhatsApp 
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Código do Contato DDD Celular 

C1 98 981890843 

C2 98 981473952 

C5 98 981153756 

C6 98 991469626 

C7 98 992248820 

C9 98 984786229 

C10 98 981615617 

C11 98 988536580 

C12 98 996059428 

C13 98 987116088 

C16 98 991124648 

C17 98 981283283 

C18 98 981165865 

C19 98 988097399 

C20 98 982075089 

C21 98 991415152 

C22 98 982427015 

C23 98 991446745 

C24 98 988314455 

C25 98 986121820 

C28 98 981300437 

C29 98 981152927 

C33 98 992138681 

C35 98 988045415 

C38 98 987279899 

C41 98 982099700 

C44 98 987023833 

C46 98 981612241 

C47 98 981238465 

C48 98 983230317 

C51 98 996028993 

C52 98 988200568 

C53 98 988069609 

Código do Contato DDD Celular 

C54 98 981190486 

C55 98 999347053 

C57 98 988250070 

C62 98 999820922 

C64 98 981114001 

C66 98 984790205 

C68 98 981691576 

C69 98 987124137 

C70 98 982271121 

C71 98 988796707 

C73 98 987425999 

C74 98 996030187 

C75 98 982062582 

C76 98 984031951 

C77 98 991602382 

C79 98 981907260 

C80 98 988046763 

C82 98 988074636 

C83 98 991297640 

C85 98 988130810 

C86 98 985044676 

C88 98 988157645 

C91 98 988678659 

C92 98 987861373 

C95 98 988151443 

C96 98 981336901 

C97 98 988150213 

C98 98 987730211 

C100 98 991991957 

C101 98 987881251 

C102 98 991518016 

C103 98 981799751 

C104 98 988879406 
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Código do Contato DDD Celular 

C105 98 991158538 

C106 98 982613652 

C108 98 983210039 

C109 98 984043011 

C110 98 981508392 

C113 98 988095868 

C114 98 991163272 

C115 98 999749366 

C116 98 983002510 

C117 98 999934488 

C118 98 982376448 

C119 98 991671611 

C120 98 982653558 

C124 98 988771532 

C125 98 987181959 

C127 98 991659171 

C129 98 981031018 

C132 98 986128374 

C133 98 981691825 

C134 98 991460230 

C137 98 988257920 

C138 98 988267125 

C139 98 981555867 

C140 98 988799647 

C141 98 991447100 

C142 98 992057662 

C143 98 992314857 

C145 98 999130552 

C147 98 988149830 

C148 98 988715871 

C150 98 996039017 

C153 98 981765809 

C154 98 988236233 

Código do Contato DDD Celular 

C155 98 988586037 

C156 98 988336348 

C158 98 982214578 

C159 98 987075426 

C161 98 988035843 

C162 98 987149157 

C165 98 981159562 

C166 98 988670782 

C167 98 987252555 

C168 98 988119259 

C170 98 987675562 

C171 98 981989904 

C176 98 988647278 

C178 98 991786949 

C179 98 981215135 

C180 98 988960651 

C181 98 988064360 

C182 98 987142290 

C183 98 988566234 

C184 98 991694703 

C185 98 981324741 

C186 98 991485159 

C187 98 988564612 

C188 98 991228669 

C189 98 981060686 

C190 98 982289578 

C191 98 984314685 

C193 98 999017188 

C194 98 984476149 

C195 98 992079418 

C196 98 999038389 

C197 98 987229180 

C198 98 988830079 
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Código do Contato DDD Celular 

C199 98 988277431 

C201 98 981057203 

C202 98 999042589 

C203 98 988394173 

C204 98 988979754 

C205 98 988298244 

C206 98 987384862 

C207 98 981513353 

C211 98 981153891 

C214 98 981513193 

C215 98 988110434 

C217 98 987578867 

C219 98 987170505 

C220 98 991523223 

C222 98 989089885 

C223 98 989225341 

C224 98 98122 
9446 

C225 98 987147812 

C228 98 988417779 

C229 98 988459293 

C230 98 981375726 

C231 98 981769555 

C232 98 987143145 

C233 98 988320923 

C234 98 988389860 

C235 98 981466399 

C238 98 987847896 

C240 98 983250791 

C241 98 981555616 

C243 98 981509109 

C244 98 991250215 

C245 98 988175276 

Código do Contato DDD Celular 

C247 98 999819180 

C248 98 991428470 

C250 98 984150694 

C251 98 988056791 

C252 98 991880930 

C253 98 981054510 

C254 98 984694931 

C256 98 988072761 

C257 98 999723593 

C258 98 981176663 

C259 98 987762589 

C260 98 988570960 

C261 98 984478118 

C263 98 984859669 

C265 98 981596061 

C266 98 981000337 

C267 98 991377380 

C268 98 991419972 

C269 98 992161414 

C270 98 988119450 

C272 98 988712966 

C273 98 982894999 

C274 99 991093697 

C275 98 988867644 

C276 98 983299202 

C277 98 988761403 

C279 98 987481679 

C281 98 999730085 

C282 98 999855155 

C286 98 988383968 

C289 98 996025885 

C291 98 987144993 

C296 98 996022059 
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Código do Contato DDD Celular 

C297 98 987879388 

C299 98 989108986 

C300 98 987860367 

C302 98 988170357 

C304 98 991130106 

C307 98 989193884 

C309 98 986036354 

C313 98 989036494 

C314 98 988671787 

C315 98 986012994 

C319 98 996059113 

C321 98 981971343 

C322 98 988458359 

C323 98 981910008 

C325 98 991379030 

C326 98 991193155 

C327 98 992072527 

C328 98 987033491 

C329 98 989146201 

C331 98 987460659 

C332 98 988456444 

C347 98 988263936 

C348 98 984139682 

C349 98 988985182 

C351 98 988448720 

C352 98 982792945 

C353 98 988969424 

C354 31 988833137 

C356 98 981557057 

C357 98 992233728 

C358 98 988347210 

C359 98 983374512 

C366 98 981509071 

Código do Contato DDD Celular 

C368 98 991151617 

C369 98 981526148 

C373 98 982959829 

C374 98 987312295 

C375 98 981456876 

C380 98 981587057 

C383 98 988097824 

C384 98 982123283 

C385 98 981952135 

C386 98 988021716 

C387 98 981254333 

C388 98 981471771 

C389 98 982725591 

C397 98 981238888 

C398 98 999726942 

C399 99 981125478 

C400 98 988781570 

C401 98 999724209 

C402 98 991251301 

C403 98 988418978 

C405 98 982659876 

C408 98 984139603 

C411 98 996182328 

C412 98 981259808 

C413 98 986018377 

C414 98 83041982 

C415 98 983096520 

C416 98 988858824 

C417 98 987534660 

C418 98 987540612 

C420 98 982049725 

C421 98 996199731 

C422 98 981080752 
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Código do Contato DDD Celular 

C424 98 982212721 

C425 98 983036567 

C426 98 988037796 

C429 98 991028419 

C433 98 982540605 

C438 98 984006433 

C439 98 981265896 

C450 98 988447185 

C451 98 983333359 

C452 98 988997567 

C454 98 999751187 

C456 98 988548312 

C457 98 988355681 

C458 98 984005757 

C460 98 988222131 

C461 98 983055348 

C462 98 988779509 

C463 98 991347843 

C464 98 981193909 

C467 98 982898964 

C468 98 981976943 

C469 98 981248105 

C471 98 984039079 

C473 98 991516006 

C474 98 982523000 

C475 98 988470191 

C476 98 992394481 

C477 98 985229009 

C478 98 988760312 

C484 98 982565742 

C487 98 988840472 

C488 98 988936162 

C489 98 991164255 

Código do Contato DDD Celular 

C490 98 982450852 

C492 98 982371955 

C493 98 981931886 

C494 98 982739647 

C495 98 991134480 

C496 98 991243968 

C497 98 988676202 

C498 98 996186966 

C499 98 987122564 

C500 98 999761717 

C502 98 984964661 

C503 98 987138926 

C504 98 982507250 

C505 98 988297530 

C506 98 988057597 

C511 98 984658424 

C513 98 991432503 

C514 98 991156290 

C515 98 991996551 

C518 98 992252527 

C519 98 992410427 

C520 98 991214648 

C521 98 984127078 

C522 98 991096230 

C523 98 991697940 

C526 98 992364870 

C527 98 991554865 

C528 98 991199801 

C532 98 991378145 

C533 98 991325578 

C534 98 992409390 

C538 98 991599521 

C541 98 991661799 
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Código do Contato DDD Celular 

C542 98 999099662 

C545 98 991463218 

C552 98 991161848 

C553 98 991386175 

C554 98 991190035 

C556 98 985094112 

C557 98 991592600 

C559 98 991532601 

C560 98 991166684 

C561 98 991055980 

C562 98 991134262 

C563 98 992362107 

C564 98 991641524 

C565 98 992117563 

C570 98 991811238 

C571 98 991456760 

C572 98 991844352 

C575 98 991926812 

C1025 98 992370142 

C1027 98 987678351 

C1028 98 999824195 

C1030 98 987250184 

C1031 98 986018093 

C1032 98 987051808 

C1036 98 988412149 

C1037 98 987316389 

C1038 98 988345664 

C1039 98 988913408 

C1040 98 987916642 

C1041 98 988845822 

C1043 98 992208080 

C1046 98 988146625 

C1047 98 989087329 

Código do Contato DDD Celular 

C1048 98 987499683 

C1049 98 989188494 

C1076 98 996025885 

C1081 98 987799024 

C1085 98 988058330 

C1086 98 996134783 

C1087 98 987510733 

C1088 98 988606040 

C1090 98 999757113 

C1092 98 987827412 

C1094 98 988189044 

C1095 98 987375618 

C1096 98 988255485 

C1102 98 988125604 

C1103 98 981183329 

C1107 98 991007129 

C1109 98 981958337 

C1112 98 981433509 

C1115 98 986048880 

C1117 98 987047249 

C1118 98 987301154 

C1119 98 988671277 

C1121 98 987069694 

C1123 98 987174188 

C1125 98 999924277 

C1126 98 988800143 

C1127 98 988706554 

C1128 98 987072246 

C1129 98 984159402 

C1130 98 991607332 

C1132 98 988080708 

C1133 98 987502831 

C1135 98 996079611 
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Código do Contato DDD Celular 

C1137 98 987422226 

C1139 98 988146688 

C1140 98 983367352 

C1142 98 988324815 

C1143 98 987370716 

C1145 98 981252426 

C1146 98 987252499 

C1150 98 988449918 

C1151 98 986082213 

C1152 98 988940033 

C1154 98 988820874 

C1155 98 988398763 

C1157 98 999670974 

C1158 98 988179607 

C1161 98 996028959 

C1162 98 988586923 

C1164 98 987043324 

C1165 98 988285202 

C1166 98 987046134 

C1167 98 996118901 

C1168 98 988591481 

C1169 98 991695359 

C1171 98 981439146 

C1180 98 986071628 

C1181 98 981158000 

C1182 98 988193899 

C1183 98 988163995 

C1185 98 988423006 

C1188 98 996168085 

C1190 98 996187538 

C1193 98 999846678 

C1196 98 987216773 

C1197 98 987085275 

Código do Contato DDD Celular 

C1198 98 987735367 

C1199 98 988570298 

C1201 98 981370591 

C1202 98 989146108 

C1205 98 982593212 

C1206 98 988081238 

C1208 98 987359447 

C1212 98 987483952 

C1214 98 992292905 

C1215 98 988139910 

C1216 98 981353575 

C1217 98 999339165 

C1218 98 987284341 

C1220 98 987015102 

C1222 98 981680366 

C1223 98 988182766 

C1224 98 982153296 

C1225 98 982600020 

C1227 98 996023754 

C1228 98 983196952 

C1229 98 988312162 

C1231 98 986136840 

C1233 98 988267769 

C1234 98 981722785 

C1235 98 996018140 

C1236 98 987069748 

C1457 98 988619283 

C1460 98 987144996 

C1462 98 988556519 

C1465 98 988714754 

C1466 98 981133329 

C1467 98 987332508 

C1471 98 999067753 
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Código do Contato DDD Celular 

C1472 98 988775728 

C1474 98 988457579 

C1475 98 988336528 

C1477 98 982795618 

C1478 98 987673878 

C1479 98 999674756 

C1480 98 988254260 

C1481 98 988253049 

C1484 98 988336266 

C1487 98 999059588 

C1488 98 987516062 

C1490 98 987177597 

C1491 98 987071298 

C1492 98 984068854 

C1494 98 988205878 

C1497 98 988889337 

C1498 98 981943748 

C1499 98 989125214 

C1501 98 984814484 

C1502 98 988444462 

C1503 98 988125058 

C1504 98 988056156 

C1505 98 984141087 

C1506 98 988748511 

C1511 98 989072044 

C1512 98 999755597 

C1513 98 988388409 

C1514 98 987477647 

C1516 98 988156825 

C1517 98 996135217 

C1520 98 999829994 

C1524 98 982160774 

C1525 98 984052357 

Código do Contato DDD Celular 

C1527 98 987247679 

C1531 98 988059666 

C1532 98 989117519 

C1536 98 988752424 

C1543 98 999442064 

C1544 98 983381854 

C1547 98 989117810 

C1550 98 988231664 

C1551 98 987379045 

C1552 98 987373076 

C1553 98 996039898 

C1554 98 988253938 

C1555 98 988613009 

C1556 98 989197114 

C1557 98 984686576 

C1558 98 987196069 

C1559 98 991924910 

C1565 98 988635973 

C1566 98 987536959 

C1567 98 988255736 

C1571 98 987128984 

C1572 98 988176655 

C1574 98 988918766 

C1576 98 987689466 

C1577 98 984754075 

C1578 98 988065213 

C1579 98 991980448 

C1580 98 988400763 

C1584 98 999678822 

C1585 98 981180748 

C1586 98 988163809 

C1587 98 988239256 

C1588 98 988528723 
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Código do Contato DDD Celular 

C1591 98 987491182 

C1592 98 988167979 

C1595 98 988059268 

C1596 98 981970499 

C1597 98 999816604 

C1598 98 999762081 

C1602 98 988939274 

C1603 98 988183649 

C1604 98 988410479 

C1605 98 991211170 

C1606 98 989234569 

C1608 98 981156305 

C1610 98 981254077 

C1611 98 992400880 

C1613 98 991209824 

C1615 98 987214359 

C1616 98 988263699 

C1619 98 987774782 

C1620 98 999825487 

C1622 98 981200459 

C1623 98 999088918 

C1625 98 999632302 

C1626 98 988675130 

C1627 98 996131996 

C1631 98 996116262 

C1633 98 987722906 

C1634 98 988746281 

C1635 98 988451238 

C1637 98 987081894 

C1640 98 991288771 

C1642 98 982418751 

C1643 98 984117321 

C1644 98 999080272 

Código do Contato DDD Celular 

C1646 98 987334350 

C1647 98 987881253 

C1648 98 987758841 

C1649 98 988184790 

C1650 98 999841065 

C1652 98 991963636 

C1653 98 988077772 

C1655 98 991033706 

C1658 98 981719999 

C1659 98 988315040 
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Anexo 6 – Lista de presença do Seminário de Lançamento do PGIRS 
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Anexo 7 – Ata do Seminário de Lançamento do PGIRS 
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ATA DO SEMINÁRIO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS 

 

ATA: 17/04/2018 

HORÁRIO: Das 09h:00min às 13h:00min 

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 a 

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 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.  

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  46 

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 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 
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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.  

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 Luís (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 formada por 
Engenheiros, Sanitaristas e ambientais, Agrônomos, 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 
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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 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; 
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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;  

 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. 
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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. 

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.  

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  
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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. 

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? 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  52 

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 têm 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. 

 

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. 
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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 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. 

 

Nome do 
participante: 

Gilson Holanda, Marcos Aurélio e Mirela   
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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 (bióloga) – 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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Anexo 8 – Apresentação utilizada durante o Seminário de Lançamento do PGIRS
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Anexo 9 – Registro Fotográfico
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Fotografia 1 a 6 – Registros fotográficos realizados durante o Seminário de Lançamento do PGIRS. 
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Anexo 10 – Extratos de publicações digitais sobre o Seminário de Lançamento do PGIRS, 
após a realização do evento
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 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO 

3.1 Apresentação 

Este Capítulo apresenta o relatório de realização das Oficinas de Capacitação. No presente 
relatório são descritos os processos de divulgação e mobilização social antes e após o evento, 
além da descrição sucinta dos eventos e tópicos abordados. 

3.2 Organização das oficinas  

3.2.1 Plano de ação 

Embora no Plano de Ação do PGIRS (Produto 1) previu-se três oficinas de capacitação (uma 
em cada sub-região da RMGSL), optou-se por realizar duas oficinas, de forma a integrar a 
sub-região de Alcântara aos demais municípios da RMGSL. Com isso, além da capacitação 
teórica (Anexo 11), foi incluída nas oficinas a realização de visitas técnicas, como forma de 
possibilitar a visualização da aplicação prática de soluções para o gerenciamento de resíduos 
sólidos.  

Considerando o arranjo espacial da RMGSL, os municípios eleitos para receberem as oficinas 
foram Rosário e São Luís. O primeiro serviu de referência aos municípios da malha continental 
(Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente Juscelino, Rosário e Santa 
Rita). Já o segundo, atendeu aos municípios da Ilha de Maranhão (São Luís, Paço do Lumiar, 
Raposa e São José de Ribamar), e ao município de Alcântara.  

Em Rosário, a oficina foi agendada para o dia 08 de maio de 2018, no Auditório da Secretaria 
Municipal de Educação. Em São Luís foi agendada para o dia 09 de maio de 2018, no Auditório 
dos Palácios dos Leões.  

Para as visitas técnicas, foram escolhidos locais específicos para cada oficina. Em Rosário, a 
visita foi programada para o Aterro Sanitário Titara. Já em São Luís foi definida a Estação de 
Transbordo de resíduos domiciliares localizada no Parque Vitória, em São José do Ribamar. 
As visitas técnicas foram programadas para ocorrer no período vespertino, a partir das 
13h:30min. 

3.2.2 Mobilização social 

Considerando que as oficinas têm o objetivo de qualificar a participação social para a 
elaboração do PGIRS foi definido o público alvo a ser priorizado no processo de mobilização. 
Nesse sentido, adotou-se dois métodos de mobilização: um específico ao público alvo e outro 
de divulgação coletiva. 

3.2.2.1 Mobilização do público alvo 

Foi considerado como público-alvo das oficinas os integrantes do Grupo de Sustentação (GS) 
e os participantes do Seminário de Lançamento do PGIRS. 
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Desta forma, foram organizados dois bancos de dados com as informações do público alvo: 
Grupo de Sustentação e Participantes Seminário. Vale ressaltar que parte dos integrantes 
eram comum aos dois grupos, tendo em vista serem membros do GS que participaram do 
Seminário de Lançamento. Nos bancos de dados ficaram registrados nome, instituição, e-mail 
e telefone. Vale salientar que para o grupo “Participantes do Seminário” foram registrados 
apenas os contatos que estavam na lista de presença daquele evento, ou seja, e-mail e 
telefone.  

Juntamente com o envio dos convites foi solicitado a confirmação da presença por meio de 
um formulário eletrônico. A confirmação de presença não tinha fim vinculativo, servindo 
apenas como referência para o número de pessoas que estariam presentes nos eventos.  

a) Divulgação por e-mail 

O convite foi enviado por meio do serviço de Benchmark E-mail. Foram organizadas duas 
listas de contato: a primeira referente aos integrantes do GS e a segunda alusiva aos 
participantes do Seminário de Lançamento. 

Assim, para cada um dos eventos, foram enviados 29 e-mails aos integrantes do GS, e 93 aos 
participantes do seminário (Figura 3.1).  
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Figura 3.1 – E-mails enviados pelo serviço de Banchmark E-mail para lista de contatos referentes ao GS e 
Participantes do Seminário.  

b) Divulgação por WhatsApp 

Foram criadas artes gráficas visando a divulgação dos eventos pelo aplicativo de mensagens 
de texto WhatsApp (Figura 3.2). 
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Figura 3.2– Artes gráficas desenvolvidas para convite por meio do WhatsApp para Oficinas de Capacitação do 
PGIRS em Rosário e São Luís. 

Para envio das mensagens foi adotada a mesma lógica referente a separação do público alvo 
em duas listas. Porém, os integrantes do GS já estavam organizados em um Grupo do 
WhatsApp criado com a finalidade de facilitar o diálogo entre os integrantes. Assim, o convite 
para o GS foi realizado por meio de publicação neste grupo. Já para os participantes do 
seminário foram enviados convites individuais, de acordo com os números de telefones 
registrados na lista de presença do seminário de lançamento.  

Foram enviadas 262 mensagens, sendo 131 para cada evento. Ainda deve ser considerada a 
publicação no grupo GS, o qual contava com 30 participantes quando da divulgação dos 
eventos. Na Figura 3.3 é apresentado um exemplo do convite e formulário de confirmação de 
presença enviado para um dos contatos. 

 

Figura 3.3 – Print de convite para Oficina de Capacitação em Rosário e link para acesso ao formulário de 
confirmação de presença. 
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3.2.2.2 Divulgação coletiva 

g) Mídia impressa 

A publicação com o comunicado de realização das oficinas foi realizada no jornal impresso O 
Imparcial, na data de 07/08/2018. 

h) Mídias digitais 

Foram publicadas duas comunicações sobre as oficinas do PGIRS no Diário Oficial do Estado 
do Maranhão. A primeira, realizado no dia 07 de maio, referente à Rosário (Figura 3.4) e a 
segunda, no dia 08 de maio, referente a São Luís (Figura 3.5).  

As oficinas também foram divulgadas no site da agência de notícias do Governo do Maranhão, 
site da AGEM e Blog do PGIRS (Anexo 12) 

 

Figura 3.4 – Comunicação da Oficina de Capacitação do PGIRS em Rosário, publicada no DOE de 07 de maio 
de 2018  
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Figura 3.5 - Comunicação da Oficina de Capacitação do PGIRS em Rosário, publicada no DOE de 08 de maio 
de 2018 

3.3 Descrição das oficinas 

3.3.1 Rosário 

a) Capacitação e debates teóricos  

A oficina em Rosário contou com a presença de 21 participantes, conforme lista de presença 
(Anexo 13). Vale salientar que 25 pessoas haviam confirmado presença no evento. Desta 
forma, em termos quantitativos, a expectativa foi atendida. Contudo, em termos qualitativos, 
apenas cinco pessoas que confirmaram presença previamente participaram do evento, sendo 
que as demais presentes não haviam realizado a confirmação prévia. 
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Entre o público presente, se registrou representações do poder público (gestores e técnicos), 
sociedade civil organizada, academia e associações de catadores. No Anexo 14 é 
apresentado relatório com registro fotográfico da oficina. 

O evento foi iniciado às 09h:15min, momento no qual houve quórum suficiente. A oficina 
seguiu as seguintes etapas: 

I) Abertura 

Foram dadas boas-vindas ao público presente, com explicação da metodologia e 
procedimentos que iriam nortear a oficina. 

II) Saudação de representante da AGEM 

O Eng. Pedro Aurélio, representante da AGEM no evento, fez uso da palavra destacando a 
importância da capacitação como instrumento para subsidiar a participação social qualificada 
na construção do PGRIS. 

III) Explanação Técnica 

A explanação foi realizada pelo Eng. Pedro Duarte, que abordou os conceitos básicos da 
gestão integrada de resíduos sólidos, bem como da metodologia que está sendo adotada para 
elaboração do PGIRS.  

Como parte do plano pedagógico da oficina foi solicitado que as intervenções do público 
(dúvidas, esclarecimentos, sugestões) fossem realizadas sempre que necessário, não sendo 
previsto um momento específico para essas questões.  

Uma vez que o único aterro sanitário existente na RMGSL se localiza em Rosário, e por conta 
da resistência de alguns setores da comunidade local relativos a problemas provocados em 
decorrência da localização e operação do aterro, houve manifestações de alguns dos 
presentes com críticas ao empreendimento. Entretanto, percebeu-se que as críticas, 
objetivamente, devem-se muito mais ao sistema de transporte de resíduos que demanda o 
aterro sanitário, no sentido que as caçambas dos veículos que transportam os resíduos de 
São Luís estão com danos físicos, não assegurando a estanqueidade no transporte de 
resíduos e, consequentemente, resultando em vazamento de chorume nas vias durante o 
trajeto. Com isto, segundo relatos dos participantes, nos locais onde os veículos transitam fica 
um rastro de chorume, o qual serve de atrativo para animais sinantrópicos, como moscas e 
urubus, além da questão dos maus odores que afetam os munícipes de Bacabeira e Rosário. 
Foi explicado que problemas relacionados a danos físicos em caçambas são fáceis de 
resolver, bastando prever a substituição das mesmas por caçambas sem danos. 

IV) Intervalo para lanche 

V) Leitura dos membros indicados para o Grupo de Sustentação 
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Conforme será abordado posteriormente (item 3) durante as oficinas realizou-se a 
consolidação da composição do GS. Desta forma, foi realizada a leitura dos nomes de todos 
os integrantes indicados até aquele momento, deixando o espaço aberto para novas 
indicações. 

VI) Fala dos representantes do Grupo de Sustentação 

Foram convidados para fazer uso da palavra representantes do GS que estavam presentes 
na oficina. Manifestaram-se os senhores Leandro Cavalcante – Secretário de Meio Ambiente 
do Município de Rosário; Matheus Linhares – Secretário de Meio Ambiente do Município de 
Bacabeira; e Joaquim Francisco de Sousa Neto – Presidente do Comitê de Meio Ambiente.  

VII) Encerramento 

Foi realizado o encerramento do evento às 13h:15 min, convidando àqueles que tivessem 
interesse em participar da oficina que seria realizada em São Luís, no dia seguinte. 

b) Visita técnica 

A programação da oficina em Rosário previa uma atividade prática de visita técnica ao Aterro 
Sanitário Titara. Contudo, esta precisou ser cancelada em decorrência das condições 
climáticas nos dias que antecederam a visita caracterizadas por chuvas intensas que 
dificultaram o acesso ao aterro sanitário, obra de terra localizada em área rural. 

O cancelamento foi comunicado previamente a todo o público alvo por meio de WhatsApp 
(Figura 3.6) e e-mail, além de publicação no Blog do PGIRS (Figura 3.7).  

 
Figura 3.6 – Print da tela de comunicação a um dos convidados (C286) para oficina informando sobre o 
cancelamento da visita técnica ao aterro sanitário Titara. 
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Figura 3.7 – Print da página do Blog do PGIRS com comunicação a respeito do cancelamento da visita técnica 
ao aterro sanitário Titara. 

3.3.2 São Luís 

a) Capacitação e debates teóricos  

A oficina em São Luís contou com 30 participantes, conforme lista de presença (Anexo 15). 
Vale destacar que um total de 81 pessoas havia confirmado previamente participação no 
evento. 

Entre o público presente, compareceram representações do poder público (gestores e 
técnicos), sociedade civil organizada, academia e associações de catadores. No Anexo 16 é 
apresentado relatório com registro fotográfico da oficina em São Luís. 

É importante registrar a presença do Secretário de Meio Ambiente de Alcântara, Sr. Eraldo 
Ribeiro, membro do GS, que veio acompanhado do Sr. José Maria Lobato, responsável pela 
limpeza pública e Diretor de Obras de Alcântara e pela Sra. Ana Carolina Silva, analista 
ambiental da prefeitura de Alcântara. Portanto, entende-se que a mudança da oficina de 
Alcântara para São Luís não prejudicou a participação de representantes do referido 
município, pelo contrário, possibilitou a visita destes três técnicos à Estação de Transbordo do 
Parque Vitória. Ressalta-se ainda que além da representatividade em números estiveram 
presentes três técnicos qualificados do município, que trabalham diretamente com limpeza 
pública e gestão de resíduos. 
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O evento teve início às 09h:00min e percorreu as seguintes etapas: 

I) Abertura 

Foram dadas boas-vindas ao público presente, com explicação da metodologia e 
procedimentos que iriam nortear a oficina 

II) Saudação de representante da AGEM 

A Diretora de Programas e Projetos da AGEM, Daniela Santos Gonçalves Fontes Martins, 
realizou a saudação ao público presente, em nome da AGEM.  

III) Explanação Técnica 

A explanação foi realizada pelo Eng. Pedro Duarte, que abordou os conceitos básicos da 
gestão integrada de resíduos sólidos, bem como da metodologia que está sendo adotada para 
elaboração do PGIRS.  

Como parte do plano pedagógico da oficina foi solicitado que as intervenções do público 
(dúvidas, esclarecimentos, sugestões) fossem realizadas sempre que necessário, não sendo 
previsto um momento específico para essas questões.  

Em síntese as discussões orbitaram em torno dos seguintes temas: 

a) Logística reversa: foram levantadas questões a respeito de como o tema seria tratado 
no PGIRS. Esclareceu-se que os resíduos de logística reversa estavam contemplados 
no plano, mas que a implantação dos sistemas depende de toda a cadeia de 
produção/consumo. Foi esclarecido ainda que os sistemas de logística reversa estão 
relacionados com a celebração dos acordos setoriais, em nível nacional, que envolvem 
diversos atores da sociedade, mas sem prejuízo das contribuições da RMGSL. 

b) Industriais recicladoras: foi debatida a questão da necessidade de incentivos para atrair 
indústrias de reciclagem (processamento de resíduos) na região como forma de 
viabilizar a cadeia de reciclagem de alguns resíduos, por exemplo, plásticos. Foi 
levantado que em São Luís há poucas empresas de reciclagem (papel e plásticos) e 
que existem postos de venda de material reciclável, mas falta organização no setor. A 
equipe da Floram informou que o setor empresarial foi mobilizado para integrar o GS, 
bem como participar dos demais processos de participação social.  

c) Coleta seletiva, ecopontos e atuação de catadores: foi elucidado que a segregação dos 
resíduos em parcelas orgânicas (úmido) e secos facilita a identificação da população 
para adesão à coleta seletiva. Foi levantada a questão de que embora os ecopontos 
sejam um avanço na promoção da coleta seletiva, faz-se necessário melhorar o 
processo de divulgação sobre estas unidades junto à população. De forma 
complementar, também foi levantada a questão de que os ecopontos podem reduzir a 
quantidade resíduos recicláveis coletadas pelos catadores, necessitando, portanto, que 
esses atores sejam inseridos na operação destas unidades. Outro ponto debatido, foi 
em relação à atuação dos carroceiros que realizam o despejo dos resíduos em áreas 
de transbordo irregulares, o que denota a necessidade de regularização da atividade, 
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bem como maior divulgação da disponibilidade dos ecopontos. Apesar da inexistência 
da coleta seletiva porta a porta nos municípios, debateu-se ainda a respeito da 
necessidade de inclusão dos catadores nesta, considerando sua importância para 
efetivação da gestão integrada de resíduos sólidos. Foi citada, ainda, a necessidade 
de as instituições públicas darem instituírem a coleta seletiva em suas repartições.  

d) Disposição irregular de resíduos sólidos: foi debatida a problemática dos pontos de 
disposição irregular de resíduos sólidos espalhados pelo território dos municípios, 
especialmente em São Luís. Foi denunciado o despejo de resíduos no rio Bacanga, 
mesmo havendo um ecoponto em suas proximidades. Foi levantada a questão de se 
punir os responsáveis por descarte irregular de resíduos. No que diz respeito as 
soluções permitidas para resíduos de construção civil, foi informado que o aterro da 
Ribeira tem recebido RCC, o qual tem servido para cobertura final do aterro, no 
processo de remediação da área. 

a) Grandes geradores:  foi colocada a questão de instituir cobrança pelo gerenciamento 
de resíduos mediante taxas para grandes geradores de resíduos comerciais nos 
municípios. Explicou-se que, no caso de São Luís existe uma lei recente sobre as 
responsabilidades dos grandes geradores de resíduos comerciais, que devem 
promover o gerenciamento dos resíduos e arcar com os custos destes. Apesar de 
recente, houve críticas a viabilização desta lei, inclusive questionando a capacidade 
fiscalizatória do município. 
 

b) Incineração de resíduos: foi questionado se o PGIRS seria direcionado para propor a 
incineração de resíduos domiciliares, sendo esclarecido pela equipe técnica do plano 
que não haverá direcionamento para uma única solução, mas que a incineração não 
estaria prevista como alternativa para resíduos domiciliares, tendo em vistas os custos 
e dificuldades operacionais envolvidas. Explicou-se ainda que a incineração é uma 
alternativa que tem larga aplicação no segmento de tratamento de resíduos de serviços 
de saúde e perigosos gerados nas indústrias, uma vez que a legislação vigente prevê 
que os resíduos infectantes (perigosos) devem ser submetidos a processos térmicos 
de tratamento a fim de inativar os agentes biológicos potencialmente patogênicos. 

c) PGIRS e Planos Municipais de Saneamento: foi levantada a questão de como se dará 
o diálogo entre o PGIRS e os planos municipais de saneamento. Foi esclarecido que 
os planos seriam avaliados e que as informações relevantes seriam consideradas. 
Contudo, em sua maior parte, os planos elaborados até o momento são tecnicamente 
frágeis e concentram-se na etapa de diagnóstico. Com isso, o PGIRS servirá como 
plano de resíduos para os municípios da RMGSL, tendo em vista que a legislação 
dispensa os planos municipais de resíduos sólidos quando da existência de planos 
intermunicipais ou metropolitanos.  

IV)  Intervalo para lanche 

V) Leitura dos membros indicados para o Grupo de Sustentação 

Adotando o mesmo procedimento realizado na oficina em Rosário, realizou-se a leitura dos 
nomes de todos os integrantes indicados até aquele momento ao GS, deixando o espaço 
aberto para novas indicações. 
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VI) Fala dos representantes do Grupo de Sustentação 

Foram convidados para fazer uso da palavra representantes do GS que estavam presentes 
na oficina. Manifestaram-se a Sra. Maria José - Presidente da COOPRESL – Cooperativa de 
Reciclagem de São Luís; A Sra. Nascimento – Presidente da ASCAMAR – Associação de 
Catadores de Material Reciclável; o Sr. Rogério Albino de Sousa, Diretor da empresa 
MAXTEC; O Sr. Nelson Pinheiro, presidente da ONG Rede de Educação e Desenvolvimento 
Sustentável (REDS); O Professor de Geografia da UFMA, João Sousa. 

VII) Encerramento 

O evento foi encerrado às 13h:15min com agradecimento aos que estavam presentes até o 
momento. Em seguida foram passadas as instruções para a visita técnica à Estação de 
Transbordo do Parque Vitória. 

b) Visita técnica 

Para a visita técnica foi disponibilizado transporte por meio de ônibus equipado com ar 
condicionado e capacidade para 40 passageiros. Antes de se deslocar para a estação de 
transbordo, foi servido almoço aos participantes que participariam da visita técnica. Após a 
refeição, foi dado prosseguimento ao transporte até o local da visita técnica.  

A caravana com os participantes da oficina chegou a estação de transbordo por volta das 
15hs:20min. Os participantes foram recebidos pelos técnicos da empresa responsável pela 
operação da unidade. Após uma breve explanação a respeito do funcionamento da unidade 
os participantes puderam visualizar o processo de transferência de resíduos dos veículos 
coletores compactadores para a carreta que realiza o transporte até o aterro sanitário Titara, 
em Rosário (Figura 3.8) bem como verificar o sistema de pesagem dos veículos. 

  

Figura 3.8 – a) e b) Participantes da oficina assistem processo de transferência de resíduos de caminhão 
compactador para carreta responsável pelo transporte dos resíduos até o aterro sanitário. 

3.3.3 Contribuições por escrito 

Além das contribuições orais e debate de proposições realizadas pelos participantes das 
oficinas foi disponibilizado um formulário para registro por escrito das sugestões a serem 

a) b) 
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contempladas nos planos. No Anexo 17 são apresentadas as sugestões por escrito dos 
participantes das duas oficinas.  

A análise da viabilidade e aplicabilidade das proposições ao PGIRS da RMGSL será avaliada 
de acordo com os produtos previstos na fase de planejamento do plano: etapas 2, 3 e 4.  

3.4 Composição do Grupo de Sustentação 

Durante as oficinas realizadas em Rosário e São Luís foi dado andamento ao processo de 
composição do GS.  

Neste sentido, foi reforçado junto aos presentes o papel a ser desenvolvido pelo GS, bem 
como a dinâmica adotada para sua composição. Em seguida, foi solicitado que todos aqueles 
que já haviam sido recrutados para o GS que confirmassem sua participação, além de ser 
pedido para aqueles que tivessem interesse em participar ou indicar algum para o grupo se 
manifestasse. 

Após este procedimento foi realizada a leitura dos integrantes indicados para o GS até aquele 
momento. A relação dos integrantes apontadas nas duas oficinas são apresentadas no Anexo 
18. 

Anexos 

 Anexo 11 – Apresentação utilizada durante as Oficinas de Capacitação do PGIRS em 
Rosário e São Luís 

 Anexo 12 – Divulgação das Oficinas de Capacitação do PGIRS em mídias digitais 

 Anexo 13 – Lista de Presença da Oficina de Capacitação do PGIRS em Rosário, no dia 
08/05/2018 

 Anexo 14 – Registro fotográfico da Oficina de Capacitação do PGIRS em Rosário, no 
dia 08/05/2018 

 Anexo 15 – Lista de Presença da Oficina de Capacitação do PGIRS em São Luís, no 
dia 09/05/2018 

 Anexo 16 – Registro fotográfico da Oficina de Capacitação do PGIRS, em São Luís, dia 
09/06/2018 

 Anexo 17 – Formulários com as contribuições por escrito durante as oficinas e a serem 
avaliadas para a elaboração do PGIRS da RMGSL 

 Anexo 18 – Lista parcial dos integrantes do Grupo de Sustentação lida no encerramento 
das oficinas em Rosário e São Luís. 
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Anexo 12 – Divulgação das Oficinas de Capacitação do PGIRS em mídias digitais 
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PUBLICAÇÕES NA PÁGINA DO BLOG DO PGIRS 
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PUBLICAÇÃO NO SITE DA AGEM 
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PUBLICAÇÃO AGENCIA DE NOTÍCIAS DO GOVERNO DO MARANHÃO  
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Anexo 13 – Lista de Presença da Oficina de Capacitação do PGIRS em Rosário, no dia 
08/05/2018 

  



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  111 

 

 

 

 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  112 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  113 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 – Relatório fotográfico da Oficina de Capacitação do PGIRS em Rosário, no dia 
08/05/2018
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Fotografia 1 a 6 – Registros fotográficos realizados durante a Oficina de Capacitação em Rosário. 

 

  



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 – Lista de Presença da Oficina de Capacitação do PGIRS em São Luís, no dia 
09/05/2018 
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Anexo 16 – Relatório fotográfico da Oficina de Capacitação do PGIRS, em São Luís, dia 
09/06/2018
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Fotografia 1 a 9 – Registros fotográficos realizados durante a Oficina de Capacitação em São 
Luís. 
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Anexo 17 – Formulários com as contribuições por escrito durante as oficinas a serem 
avaliadas para a elaboração do PGIRS  
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Anexo 18 – Lista parcial dos integrantes do Grupo de Sustentação lida no encerramento 
das oficinas em Rosário e São Luís. 

  



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  139 

 NOME Área de atuação/instituição Setor de representação  

1.  Leandro Cavalcante Secretário de Meio Ambiente Prefeitura de Rosário 

2.  Vania Carla  Engenheira Ambiental Prefeitura de Rosário 

3.  Eraldo Ribeiro Coordenador e Secretário de Meio 
Ambiente Prefeitura de Alcântara 

4.  Suene Couto Secretária de Infraestrutura Prefeitura de Raposa 

5.  Patrício Filho Secretária de Meio Ambiente Prefeitura de Raposa 

6.  Nádia Oliveira Secretária de Assistência Social Prefeitura de Raposa 

7.  
Suene Rodrigues de 
Carvalho Secretária Adjunta de Infraestrutura Prefeitura de Raposa 

8.  Raul Muniz Químico Prefeitura de Cachoeira 
Grande 

9.  Marco Polo Rocha Secretário de Infraestrutura Prefeitura de Cachoeira 
Grande 

10.  José Ribamar Alves Secretário de Administração Prefeitura de Icatu 

11.  Élcio Maciel ASCOM Morros Prefeitura de Morros 

12.  Clauberth Nunes Chefe de Gabinete de Morros Prefeitura de Morros 

13.  Flávio Carvalho Secretário Adjunto de Meio Ambiente Prefeitura de Paço do 
Lumiar 

14.  Reinaldo Carvalho Secretário de Meio Ambiente Prefeitura de Presidente 
Juscelino 

15.  Rebeca Cristina Secretária de Relações 
Interinstitucionais Prefeitura de Santa Rita 

16.  Ana Carolina Marques Chefe de Assessoria Especial Prefeitura de São José de 
Ribamar 

17.  Madalena Paiva Secretaria Adjunta de Meio Ambiente 
SJR 

Prefeitura de São José de 
Ribamar 

18.  Ricardo Sodré Fiscal Ambiental Prefeitura de Bacabeira 

19.  
Nildo Pereira da 
Encarnação Secretário de Meio Ambiente Prefeitura de Axixá 

20.  Nilce Cardoso Ferreira Secretaria Adjunta do Trabalho e 
Economia Solidaria Estado do Maranhão 

21.  Messias Nicodemus Apa Itapiracó São Luís 

22.  João Sousa  Professor de Geografia (UFMA) Sociedade Civil  
(Academia) 

23.  Fernando Pedro Dias Professor Engenharia Sanitária 
-  UFMA 

Sociedade Civil  
(Academia) 

24.  Denílson da Silva Bezerra  

Professor do CEUMA e Coordenador 
do grupo de pesquisa “Gestão e 
Qualidade Ambiental” (área de 
engenharia sanitária) 

Sociedade Civil  
(Academia) 

25.  
Ronald Chaves  
 

Membro do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos do Maranhão e 
Conselho Estadual de Meio Ambiente 

Sociedade Civil  
(Conselhos de Meio 
Ambiente) 

26.  
Marco Aurélio do Amaral 
Santos  Presidente da ONG Libertas Sociedade Civil (ONG)  

 

27.  Nelson Pinheiro  Presidente da Rede de Educação e 
Desenvolvimento Sustentável Sociedade Civil (ONG)  
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 NOME Área de atuação/instituição Setor de representação  

28.  Dona Maria José  
Presidente da COOPRESL – 
Cooperativa de Catadores de São 
Luís  

Sociedade Civil 
(associação de catadores)  

29.  Dona Nascimento 
Presidente da ASCAMAR – 
Associação dos Catadores do 
Maranhão  

Sociedade Civil 
(associação de catadores)  

30.  José Ribamar Pires Rocha  Cooperativa TALESTUR Sociedade Civil 
(associação de catadores) 

31.  Cleidiomar 
Melk Cooperativa – catadores do 
bairro Anjo da Guarda (cooperativa 
fechada) 

Sociedade Civil 
(associação de catadores)  

32.  Arnaldo Basa  Pesquisador/assessor na temática dos 
catadores  

Sociedade Civil 
(assessoria/pesquisa 
catadores)  

33.  Aline da Silva  Pesquisadora na temática de resíduos 
sólidos e catadores  

Sociedade Civil 
(assessoria/pesquisa 
catadores) 

34.  Fabio Ribeiro Nahuz 
Presidente do Sinduscon-MA – 
Sindicato da Indústria da Construção 
Civil  

Sociedade Civil 
(sindicatos) 

35.  
Claudio Calzavara de 
Araújo Presidente da ADEMI  Sociedade Civil 

(associação empresarial) 

36.  Roberto Bastos da Silva  Relações Institucionais da FIEMA 
Sociedade Civil 
(Federação de 
empresas/indústrias) 

37.  Rogerio Albino de Sousa Diretor Geral da MAXTEC  
Sociedade Civil 
(empresas do setor de 
resíduos) 

38.  André Neves  Titara  
 

Sociedade Civil 
(empresas do setor de 
resíduos) 

39.  Saulo Gomes  Diretor da Ecolog  
Sociedade Civil 
(empresas do setor de 
resíduos) 

40.  Valeria Galdino Diretora da empresa Ciclo (destinação 
final de eletrônicos) 

Sociedade Civil 
(empresas do setor de 
resíduos) 

41.  Péricles Intermediário na cadeia de resíduos Sociedade Civil (cadeia 
de resíduos) 

42.  José de Ribamar Morais*** Economista, Diretor Técnico do 
SEBRAE “Sistema S” 
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 SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO  

4.1 Apresentação 

Este Capítulo apresenta o relatório de realização do Seminário de Apresentação do 
Diagnóstico. No presente relatório são descritos os processos de divulgação e mobilização 
social antes e após o evento, além da descrição sucinta do Seminário. 

4.2 Organização do seminário  

4.2.1 Local, data e horário 

O Seminário de Apresentação do Diagnóstico referente ao Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís foi agendado para o dia 14 
de agosto de 2018, às 09 horas, no Auditório do Palácio Henrique de La Roque, em São 
Luís. 

4.2.2 Divulgação e mobilização 

Em decorrência do período eleitoral, as medidas de mobilização para divulgar o referido 
seminário foram restritas, em atendimento à Lei nº 9.504/1997, que estabelece as normas 
para as eleições.  

Assim, publicações espontâneas e divulgação em jornal impresso não foram utilizadas. A 
divulgação do evento se concentrou no envio dos convites por e-mail e mensagens de texto, 
sendo que em todos os convites enviados foram retiradas das artes gráficas quaisquer 
menções ao governo do Estado do Maranhão, mantendo-se apenas a logomarca da 
Agência Executiva Metropolitana. A seguir são apresentados mais detalhes acerca dos 
convites. 

- Convites enviados por e-mail 

Os convites digitais foram enviados para os contatos registrados no banco de dados de 
atores de interesse do PGIRS. Foi organizada uma lista gerida pelo serviço de Benchmark 
E-mail, totalizando o envio de convites para 1.213 contatos, como mostra a Figura 4.1. O 
modelo do convite é exposto na Figura 4.2.  
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Figura 4.1 – Registro de envio de 1.213 e-mails com convite para o Seminário de Apresentação do 
Diagnóstico do PGIRS por meio do serviço de Benchmark E-mail. 

 
Figura 4.2 – Convite enviado por meio do serviço de Benchmark E-mail. 

- Convites enviados por aplicativo de mensagens de texto 

A partir do aplicativo WhatsApp, foram enviados banners com informativo sobre o seminário 
(Figura 4.3) para os 673 contatos telefônicos integrantes do banco de dados de atores de 
interesse do PGIRS. As informações referentes aos contatos telefônicos encontram-se no 
Anexo 19. 
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Figura 4.3 – Banner informativo enviado para os contatos do banco de dados de atores de interesse do 
PGIRS por meio do aplicativo WhatsApp. 

4.3 Realização do Seminário 

O seminário teve seu início às 09h45, sendo o atraso em relação ao horário programado 
decorrente da espera da chegada do público. O evento contou com a participação de 147 
pessoas, considerando o número de assinaturas na lista de presença (Anexo 20).  

Como parte da metodologia de organização do seminário, foi obedecida a seguinte 
programação: 

 Etapa 1 – Abertura: 

o Mensagem de boas-vindas e leitura da metodologia do seminário; 
o Composição da mesa de abertura; 
o Pronunciamento dos integrantes da mesa; 
o Destituição da mesa de abertura. 

 Etapa 2 - Exposição Técnica: 

o Apresentação dos resultados obtidos no Diagnóstico dos Resíduos Sólidos. 

 Etapa 3 – Coffe Break; 

 Etapa 4 – Plenária. 

o Esclarecimentos de dúvidas e proposições do público presente. 

Como parte da metodologia do seminário, foi informado ao público presente que a 
manifestação quanto ao conteúdo apresentado deveria ser reservada à Etapa 4. As 
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considerações do público quanto ao diagnóstico poderiam ser realizadas por meio de 
perguntas escritas ou manifestação oral.  

Entre as dúvidas e sugestões foram levantadas questões sobre gravimetria dos resíduos 
sólidos; participação da iniciativa privada na questão dos resíduos sólidos; cadeia da 
reciclagem; situação e organização de catadores; destinação de resíduos orgânicos; 
valorização dos resíduos sólidos; situação dos pontos de lançamento inadequado de 
resíduos sólidos e lixões municipais.  

Num contexto geral, o seminário transcorreu de forma tranquila, não havendo por parte dos 
presentes, contestações ou dúvidas com relação ao conteúdo do diagnóstico. As questões 
levantadas foram devidamente debatidas e esclarecidas pela equipe da Floram e da AGEM, 
sendo que a descrição detalhada se encontra na Ata elaborada para documentar o evento.  

Assim, como parte do registro do Seminário de Apresentação do Diagnóstico são 
apresentados, nos anexos do presente relatório, os seguintes documentos: 

 Lista dos contatos telefônicos que receberam o banner informativo por meio do 
aplicativo WhatsApp (Anexo 19); 

 Lista de Presença (Anexo 20); 

 Ata (Anexo 21); 

 Cópia da Apresentação em PowerPoint – versão digitalizada dos slides (Anexo 22); 

 Registro Fotográfico (Anexo 23). 

O encerramento do seminário ocorreu às 13h45, se estendendo até o período da tarde em 
função da grande quantidade de informações apresentadas e pela possibilidade de 
manifestação de todos os presentes. 

4.4 Divulgação pós-evento 

Durante o evento uma emissora de TV realizou a cobertura do seminário. A reportagem 
pode ser acessada no site da TV Brasil, por meio do endereço 
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-maranhao/2018/08/diagnosticos-dos-residuos-solidos-
de-regiao-metropolitana.   

4.5 Considerações finais 

O Seminário de Apresentação do Diagnóstico do PGIRS da RMGSL pode ser considerado 
bem-sucedido, tendo em vista o número de pessoas presentes e as diferentes 
representações as quais pertenciam.  

Os participantes interessados em expor suas ideias e/ou dúvidas puderam manifestar-se. 
Todas as dúvidas foram devidamente esclarecidas e as proposições foram debatidas pelos 
participantes e a equipe técnica da Floram e da AGEM.   

http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-maranhao/2018/08/diagnosticos-dos-residuos-solidos-de-regiao-metropolitana.
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-maranhao/2018/08/diagnosticos-dos-residuos-solidos-de-regiao-metropolitana.
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Pode-se concluir que o objetivo de compartilhar com a sociedade da RMGSL a situação da 
gestão dos resíduos sólidos na região foi alcançado. Com isso, é possível avançar para as 
próximas etapas do PGIRS, que estão direcionadas à elaboração do planejamento da 
gestão dos resíduos sólidos na RMGSL.  

ANEXOS 

 Anexo 19 – Lista dos contatos telefônicos que receberam o banner informativo por 
meio do aplicativo WhatsApp; 

 Anexo 20 – Lista de presença no Seminário de Apresentação do Diagnóstico dos 
Resíduos Sólidos; 

 Anexo 21 – Ata do Seminário de Apresentação do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos; 

 Anexo 22 – Cópia digitalizada dos slides exibidos no Seminário de Apresentação do 
Diagnóstico dos Resíduos Sólidos. 

 Anexo 23 – Registro Fotográfico. 
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Anexo 19 – Lista dos contatos telefônicos que receberam o banner informativo por meio 
do aplicativo WhatsApp 
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CÓDIGO TELEFONE 
N1 (98) 98180 – 1919 
N3 (98) 98136 – 8014 
N4 (98) 98862 – 5044 
N5 (98) 99993 – 3876 
N6 (98) 98857 – 7736 
N7 (98) 99612 – 4246 
N8 (98) 98706 – 0712 
N9 (98) 98925 – 1031 
N10 (98) 98823 – 6736 
N11 (98) 98863 – 2202 
N12 (98) 99149 – 4371 
N13 (98) 98842 – 0012 
N14 (98) 98328 – 5604 
N16 (98) 98820 – 5443 
N17 (98) 98896 – 4722 
N18 (98) 98703 – 5024 
N19 (98) 98773 – 8430 
N20 (98) 98518 – 2318 
N21 (98) 98854 – 9718 
N22 (98) 98752 – 2121 
N23 (98) 98893 – 9741 
N24 (98) 98893 – 2640 
N25 (98) 98826 – 5525 
N26 (98) 98100 – 3109 
N27 (98) 99113 – 7324 
N29 (98) 99988 – 8111 
N30 (98) 98826 – 3170 
N31 (98) 98771 – 5675 
N32 (98) 99217 – 5231 
N33 (98) 98227 – 7933 
N34 (98)98842 – 1274 
N35 (98) 99601 – 9505 
N36 (98) 99118 – 4333 
N37 (98) 98877 – 3858 
N38 (98) 98166 – 7250 
N39 (98) 98474 – 4505 
N40 (98) 98791 – 6989 
N41 (98) 98858 – 3519 
N42 (98) 98423 – 3023 
N44 (98) 98327 – 8190 
N45 (98) 98821 – 0813 
N47 (98) 98141 – 6262 
P1 (98) 99181 – 5457 
P2 (98) 99150 - 8197 

P4 (98) 98439 - 9621 
P5 (98) 99981 - 9180 
P6 (98) 98234 - 2918 
P7 (98) 98893 - 3142 
P8 (98) 98814 - 9760 
P10 (98) 98836 - 9406 
P11 (98) 98749 - 8669 
P12 (98) 98192 - 0204 
P14 (98) 98268 - 2741 
P15 (98) 98169 - 3732 
P16 (98) 98606 - 2587 
P17 (98) 98105 - 1819 
P18 (98) 99179 - 3165 
P20 (98) 98855 - 4246 
P22 (98) 99150 - 7283 
P23 (98) 99144 - 6556 
P25 (98) 99142 - 7040 
P26 (98) 98837 - 2360 
P28 (98) 98800 - 4131 
P29 (98) 99175 - 6587 
P31 (98) 98826 - 3557 
P32 (98)99966 - 2441 
P33 (98) 98144 - 7240 
P34 (98) 98871 - 4242 
P36 (98) 98182 - 8913 
P37 (98) 99973 - 8646 
P38 (98) 98861 - 7377 
P40 (98) 98138 - 3873 
P41 (98) 99212 - 0082 
P43 (98) 98826 - 9151 
P44 (98) 99100 - 6040 
P45 (98) 98745 - 9465 
P46 (98) 99188 - 1414 
P47 (98) 98285 - 4328 
P48 (98) 98791 - 0157 
P49 (98) 99192 - 1346 
P50 (98) 98804 - 7013 
P52 (98) 98816 - 4883 
P53 (98) 99191 - 3970 
P55 (98) 98821 - 0813 
P56 (98) 98143 - 4637 
P57 (98) 98113 - 7333 
P60 (98) 99616 - 0388 
P65 (98) 98227 – 0522 
P68 (98) 98900 – 5468 
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P69 (98) 98826 – 3951 
P70 (98) 98893 – 7448 
P72 (98) 99224 – 2980 
P73 (98) 98184 – 4658 
P74 (98) 98885 – 8699 
P75 (98) 98885 – 8699 
P76 (98) 98804 – 9420 
P78 (98) 99966 – 6764 
P80 (98) 98737 – 7079 
P81 (98) 99993 – 7420 
P82 (98) 98807 – 0269 
P83 (98) 99963 – 7799 
P84 (98) 99907 – 5103 
C1 (98) 98189 – 0843 
C2 (98) 98147 – 3952 
C5 (98) 98115 – 3756 
C6 (98) 99146 – 9626 
C7 (98) 99224 – 8820 
C8 (98) 99974 – 3708 
C9 (98) 98478 – 6229 
C10 (98) 98161 – 5617 
C11 (98) 98853 – 6580 
C12 (98) 99605 – 9428 
C13 (98) 98711 – 6088 
C16 (98) 99112 – 4648 
C17 (98) 98128 – 3283 
C18 (98) 98116 – 5865 
C19 (98) 98809 – 7399 
C21 (98) 99141 – 5152 
C22 (98) 98242 – 7015 
C23 (98) 99144 – 6745 
C24 (98) 98831 – 4455 
C25 (98) 98612 – 1820 
C28 (98) 98130 – 0437 
C29 (98) 98115 – 2927 
C33 (98) 99213 – 8681 
C35 (98) 98804 – 5415 
C38 (98) 98727 – 9899 
C41 (98) 98209 – 9700 
C44 (98) 98702 – 3833 
C47 (98) 98123 – 8465 
C48 (98) 98323 – 0317 
C51 (98) 99602 - 8993 
C52 (98) 98820 - 0568 
C53 (98) 98806 - 9609 

C54 (98) 98119 - 0486 
C55 (98) 99934 - 7053  
C56 (98) 98181 - 7899 
C57 (98) 98825 - 0070 
C62 (98) 99982 - 0922 
C64 (98) 98111 - 4001 
C66 (98) 98479 - 0205 
C68 (98) 98169 - 1576 
C69 (98) 98712 - 4137 
C70 (98) 98227 - 1121 
C71 (98) 98879 - 6707 
C73 (98) 98742 - 5999 
C74 (98) 99603 - 0187 
C76 (98) 98403 - 1951 
C77 (98) 99160 - 2382 
C79 (98) 98190 - 7260 
C80 (98) 98804 - 6763 
C82 (98) 98807 - 4636 
C83 (98) 99129 - 7640 
C85 (98) 98813 - 0810 
C88 (98) 98815 - 7645 
C91 (98) 98867 - 8659 
C92 (98) 98786 - 1373 
C95 (98) 98815 - 1443 
C96 (98) 98133 - 6901 
C97 (98) 98815 - 0213 
C98 (98) 98773 - 0211 
C100 (98) 99199 - 1957 
C101 (98) 98788 - 1251 
C102 (98) 99151 - 8016 
C103 (98) 98179 - 9751 
C104 (98) 98887 - 9406 
C105 (98) 99115 - 8538 
C106 (98) 98261 - 3652 
C107 (98) 98190 - 4989 
C108 (98) 98321 - 0039 
C109 (98) 98404 - 3011 
C110 (98) 98150 - 8392 
C113 (98) 98809 - 5868 
C114 (98) 99116 - 3272 
C115 (98) 99974 - 9366 
C116 (98) 98300 – 2510 
C118 (98) 98237 – 6448 
C119 (98) 99167 – 1611 
C120 (98) 98265 – 3558 
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C124 (98) 98877 – 1532 
C125 (98) 98718 – 1959 
C127 (98) 99165 – 9171 
C128 (98) 98988 – 6687 
C129 (98) 98103 – 1018 
C132 (98) 98612 – 8374 
C133 (98) 98169 – 1825 
C134 (98) 99146 – 0230 
C137 (98) 98825 – 7920 
C138 (98) 98826 – 7125 
C139 (98) 98155 – 5867 
C140 (98) 98879 – 9647 
C141 (98) 99144 – 7100 
C142 (98) 99205 – 7662 
C143 (98) 99231 – 4857 
C145 (98) 99913 – 0552 
C147 (98) 98814 - 9830   
C148 (98) 98871 – 5871 
C150 (98) 99603 – 9017 
C153 (98) 98176 – 5809 
C154 (98) 98823 – 6233 
C156 (98) 98833 – 6348 
C159 (98) 98707 – 5426 
C161 (98) 98803 – 5843 
C162 (98) 98714 – 9157 
C165 (98) 98115 – 9562 
C166 (98) 98867 – 0782 
C167 (98) 98725 – 2555 
C168 (98) 98811 – 9259 
C169 (98) 99991 – 4385 
C170 (98) 98767 – 5562 
C171 (98) 98198 – 9904 
C176 (98) 98864 – 7278 
C177 (98) 98848 – 5251 
C179 (98) 98121 – 5135 
C180 (98) 98869 – 0651 
C181 (98) 98806 – 4360 
C182 (98) 98714 – 2290 
C183 (98) 98856 – 6234 
C185 (98) 98132 – 4741 
C186 (98) 99148 - 5159 
C187 (98) 98856 - 4612 
C188 (98) 99122 - 8669 
C189 (98)98106 - 0686 
C190 (98) 98228 - 9578 

C191 (98) 98431 - 4685 
C193 (98) 99901 - 7188 
C194 (98) 98447 - 6149 
C195 (98) 99207 - 9418 
C196 (98) 99903 - 8389 
C198 (98) 98883 - 0079 
C199 (98) 98827 - 7431 
C201 (98) 98105 - 7203 
C202 (98) 99904 - 2589 
C203 (98) 98839 - 4173 
C204 (98) 98897 - 9754 
C205 (98) 98829 - 8244 
C206 (98) 98738 - 4862 
C207 (98) 98151 - 3353 
C211 (98) 98115 - 3891 
C214 (98) 98151 - 3193 
C215 (98) 98811 - 0434 
C217 (98) 98757 - 8867 
C219 (98) 98717 - 0505 
C220 (98) 99152 - 3223 
C222 (98) 98908 - 9885 
C223 (98) 98922 - 5341 
C224 (98) 98122 - 9446 
C225 (98) 98714 - 7812 
C228 (98) 98841 - 7779 
C229 (98) 98845 - 9293 
C230 (98) 98137 - 5726 
C231 (98) 98176 - 9555 
C232 (98) 98714 - 3145 
C233 (98) 98832 - 0923 
C234 (98) 98838 - 9860 
C235 (98) 98146 - 6399 
C240 (98) 98325 - 0791 
C241 (98) 98155 - 5616 
C243 (98) 98150 - 9109 
C244 (98) 99125 - 0215 
C245 (98) 98817 - 5276 
C247 (98) 99981 - 9180 
C248 (98) 99142 - 8470 
C250 (98) 98415 – 0694 
C251 (98) 98805 – 6791 
C252 (98) 99188 – 0930 
C253 (98) 98105 – 4510 
C254 (98) 98469 – 4931 
C256 (98) 98807 – 2761 
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C258 (98) 98117 – 6663 
C259 (98) 98776 – 2589 
C260 (98) 98857 – 0960 
C261 (98) 98447 – 8118 
C263 (98) 98485 – 9669 
C264 (98) 98720 – 2480 
C265 (98) 98159 – 6061 
C266 (98) 98100 – 0337 
C267 (98) 99137 – 7380 
C268 (98) 99141 – 9972 
C269 (98) 99261 – 1414 
C270 (98) 98811 – 9450 
C272 (98) 98871 – 2966 
C273 (98) 98289 – 4999 
C275 (98) 98886 – 7644 
C276 (98) 98329 – 9202 
C277 (98) 98876 – 1403 
C279 (98) 98748 – 1679 
C281 (98) 99973 – 0085 
C282 (98) 99985 – 5155 
C286 (98) 98838 – 3968 
C289 (98) 99602 – 5885 
C291 (98) 98714 – 4993 
C296 (98) 99602 – 2059 
C297 (98) 98787 – 9388 
C300 (98) 98786 – 0367 
C302 (98) 98817 – 0357 
C304 (98) 99113 – 0106 
C307 (98) 98919 – 3884 
C309 (98) 98603 – 6354 
C313 (98) 98903 – 6494 
C314 (98) 98867 – 1787 
C315 (98) 98601 – 2994 
C319 (98) 99605 – 9113 
C321 (98) 98197 – 1343 
C322 (98) 98845 – 8359 
C323 (98) 98191 – 0008 
C325 (98) 99137 – 9030 
C326 (98) 99119 - 3155 
C327 (98) 99207 - 2527 
C328 (98) 98703 - 3491 
C329 (98) 98914 - 6201 
C331 (98) 98746 - 0659 
C332 (98) 98845 - 6444 
C338 (98) 99616 - 8940 

C347 (98) 98826 - 3936 
C348 (98) 98413 - 9682 
C349 (98) 98898 - 5182 
C352 (98) 98279 - 2945 
C353 (98) 98896 - 9424 
C354 (98) 98883 - 3137 
C356 (98) 98155 - 7057 
C357 (98) 99223 - 3728 
C358 (98) 98834 - 7210 
C359 (98) 98337 - 4512 
C365 (98) 99104 - 1417 
C368 (98) 99115 - 1617 
C369 (98) 98152 - 6148 
C373 (98) 98295 - 9829 
C374 (98) 98731 - 2295 
C375 (98) 98145 - 6876 
C380 (98) 98158 - 7057 
C384 (98) 98212 - 3283 
C385 (98) 98195 - 2135 
C386 (98) 98802 - 1716 
C387 (98) 98125 - 4333 
C388 (98) 98147 - 1771 
C389 (98) 98272 - 5591 
C397 (98) 98123 - 8888 
C398 (98) 99972 - 6942 
C399 (98) 98112 -5478 
C400 (98) 98878 - 1570 
C401 (98) 99972 - 4209 
C402 (98) 99125 - 1301 
C403 (98) 98841 - 8978 
C405 (98) 98265 - 9876 
C408 (98) 98413 - 9603 
C411 (98) 99618 - 2328 
C413 (98) 98601 - 8377 
C414 (98) 98304 - 1982 
C415 (98) 98309 - 6520 
C416 (98) 98885 - 8824 
C417 (98) 98753 – 4660 
C418 (98) 98754 – 0612 
C420 (98) 98204 – 9725 
C421 (98) 99619 – 9731 
C422 (98) 98108 – 0752 
C424 (98) 98221 – 2721 
C425 (98) 98303 – 6567 
C426 (98) 98803 – 7796 
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C429 (98) 99102 – 8419 
C433 (98) 98254 – 0605 
C438 (98) 98400 – 6433 
C439 (98) 98126 – 5896 
C450 (98) 98844 – 7185 
C451 (98) 98333 – 3359 
C452 (98) 98899 – 7567 
C454 (98) 99975 – 1187 
C456 (98) 98854 – 8312 
C457 (98) 98835 – 5681 
C458 (98) 98400 – 5757 
C460 (98) 98822 – 2131 
C461 (98) 98305 – 5348 
C462 (98) 98877 – 9509 
C463 (98) 99134 – 7843 
C464 (98) 98119 – 3909 
C467 (98) 98289 – 8964 
C468 (98) 98197 – 6943 
C469 (98) 98124 – 8105 
C471 (98) 98403 – 9079 
C473 (98) 99151 – 6006 
C474 (98) 98252 – 3000 
C475 (98) 98847 – 0191 
C476 (98) 99239 – 4481 
C477 (98) 98522 – 9009 
C478 (98) 98876 – 0312 
C484 (98) 98256 – 5742 
C487 (98) 98884 – 0472 
C488 (98) 98893 – 6162 
C489 (98) 99116 – 4255 
C490 (98) 98245 – 0852 
C492 (98) 98237 – 1955 
C493 (98) 98193 – 1886 
C494 (98) 98273 – 9647 
C495 (98) 99113 – 4480 
C497 (98) 98867 – 6202 
C498 (98) 99618 - 6966 
C499 (98) 98712 - 2564 
C500 (98) 99976 - 1717 
C502 (98) 98496 - 4661 
C503 (98) 98713 - 8926 
C504 (98) 98250 - 7250 
C505 (98) 98829 - 7530 
C506 (98) 98805 - 7597 
C511 (98) 98465 - 8424 

C513 (98) 99143 - 2503 
C514 (98) 99115 - 6290 
C515 (98) 99199 - 6551 
C516 (98) 99236 - 0902 
C518 (98) 99225 - 2527 
C519 (98) 99241 - 0427 
C520 (98) 99121 - 4648 
C521 (98) 98412 - 7078 
C522 (98) 99109 - 6230 
C523 (98) 99169 - 7940 
C524 (98) 99186 - 6635 
C526 (98) 99236 - 4870 
C527 (98) 99155 - 4865 
C532 (98) 99137 - 8145 
C533 (98) 99132 - 5578 
C538 (98) 99159 - 9521 
C541 (98) 99166 - 1799 
C542 (98) 99990 - 9662 
C545 (98) 99146 - 3218 
C552 (98) 99116 - 1848 
C553 (98) 99138 - 6175 
C554 (98) 99119 - 0035 
C556 (98) 98509 - 4112 
C557 (98) 99159 - 2600 
C559 (98) 99153 - 2601 
C560 (98) 99116 - 6684 
C561 (98) 99105 - 5980 
C562 (98) 99113 - 4262 
C563 (98) 99236 - 2107 
C564 (98) 99164 - 1524 
C565 (98) 99211 - 7563 
C570 (98) 99181 - 1238 
C571 (98) 99145 - 6760 
C572 (98) 99184 - 4352 
C575 (98) 99192 - 6812 

C1025 (98) 99237 – 0142 
C1026 (98) 98816 – 1936 
C1027 (98) 98767 – 8351 
C1028 (98) 99982 – 4195 
C1030 (98) 98725 – 0184 
C1031 (98) 98601 – 8093 
C1032 (98) 98705 – 1808 
C1036 (98) 98841 – 2149 
C1037 (98) 98731 – 6389 
C1038 (98) 98834 – 5664 
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C1039 (98) 98891 – 3408 
C1040 (98) 98891 – 6642 
C1041 (98) 98884 – 5822 
C1046 (98) 98814 – 6625 
C1047 (98) 98908 – 7329 
C1048 (98) 98749 – 9683 
C1049 (98) 98918 – 8494 
C1076 (98) 99602 – 5885 
C1081 (98) 98779 – 9024 
C1086 (98) 99613 – 4783 
C1087 (98) 98751 – 0733 
C1088 (98) 98860 – 6040 
C1090 (98) 99975 – 7113 
C1092 (98) 98782 – 7412 
C1094 (98) 98818 – 9044 
C1095 (98) 98737 – 5618 
C1096 (98) 98825 – 5485 
C1102 (98) 98812 – 5604 
C1103 (98) 98118 – 3329 
C1104 (98) 98212 – 8124 
C1107 (98) 99100 – 7129 
C1109 (98) 98195 – 8337 
C1112 (98) 98143 – 3509 
C1115 (98) 98604 – 8880 
C1117 (98) 98704 – 7249 
C1118 (98) 98730 – 1154 
C1121 (98) 98706 – 9694 
C1123 (98) 98717 – 4188 
C1125 (98) 99992 – 4277 
C1126 (98) 98880 – 0143 
C1127 (98) 98870 – 6554 
C1128 (98) 98707 – 2246 
C1129 (98) 98415 – 9402 
C1130 (98) 99160 – 7332 
C1132 (98) 98808 - 0708 
C1133 (98) 98750 - 2831 
C1135 (98) 99607 - 9611 
C1137 (98) 98742 - 2226 
C1138 (98) 99962 - 2526 
C1139 (98) 98814 - 6688 
C1140 (98) 98336 - 7352 
C1142 (98) 98832 - 4815 
C1143 (98) 98737 - 0716 
C1145 (98) 98125 - 2426 
C1146 (98) 98725 - 2499 

C1150 (98) 98844 - 9918 
C1151 (98) 98608 - 2213 
C1152 (98) 98894 - 0033 
C1154 (98) 98882 - 0874 
C1155 (98) 98839 - 8763 
C1157 (98) 99967 - 0974 
C1158 (98) 98817 - 9607 
C1161 (98) 99602 - 8959 
C1162 (98) 98858 - 6923 
C1164 (98) 98704 - 3324 
C1165 (98) 98828 - 5202 
C1166 (98) 98704 - 6134 
C1167 (98) 99611 - 8901 
C1169 (98) 99169 - 5359 
C1171 (98) 98143 - 9146 
C1172 (98) 98832 - 9381 
C1180 (98) 98607- 1628 
C1181 (98) 98115 - 8000 
C1182 (98) 98819 - 3899 
C1183 (98) 98842 - 3006 
C1185 (98) 98842 - 3006 
C1188 (98) 99618 - 7538 
C1189 (98) 98857 - 1977 
C1190 (98) 99618 - 7538 
C1193 (98) 99984 - 6678 
C1196 (98) 98721 - 6773 
C1197 (98) 98708 - 5275 
C1198 (98) 98773 - 5367 
C1199 (98) 98857 - 0298 
C1201 (98) 98137 - 0591 
C1202 (98) 98914 - 6108 
C1205 (98) 98259 - 3212 
C1206 (98) 98808 - 1238 
C1208 (98) 98735 – 9447 
C1212 (98) 98748 – 3952 
C1215 (98) 98813 – 9910 
C1216 (98) 98135 – 3575 
C1217 (98) 99933 – 9175 
C1218 (98) 98728 – 4341 
C1220 (98) 98701 – 5102 
C1222 (98) 98168 – 0366 
C1223 (98) 98818 – 2766 
C1224 (98) 98215 – 3296 
C1225 (98) 98260 – 0020 
C1227 (98) 99602 – 3754 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  153 

C1228 (98) 98319 – 6952 
C1229 (98) 98831 – 2162 
C1231 (98) 98613 – 6840 
C1233 (98) 98826 – 7769 
C1234 (98) 98172 – 2785 
C1235 (98) 99601 – 8140 
C1457 (98) 98861 – 9283 
C1460 (98) 98714 – 4996 
C1462 (98) 98855 – 6519 
C1465 (98) 98871 – 4754 
C1466 (98) 98113 – 3329 
C1467 (98) 98733 – 2508 
C1472 (98) 98877 – 5728 
C1474 (98) 98845 – 7579 
C1475 (98) 98833 – 6528 
C1477 (98) 98279 – 5618 
C1478 (98) 98767 – 3878 
C1479 (98) 99967 – 4756 
C1484 (98) 98833 – 6266 
C1487 (98) 99905 – 9588 
C1490 (98) 98717 – 7597 
C1491 (98) 98707 – 1298 
C1492 (98) 98406 – 8854 
C1494 (98) 98820 – 5878 
C1497 (98) 98888 – 9337 
C1498 (98) 98194 – 3748 
C1499 (98) 98915 – 5214 
C1501 (98) 98481 – 4484 
C1502 (98) 98844 – 4462 
C1503 (98) 98812 – 5058 
C1504 (98) 98805 – 6156 
C1505 (98) 98414 – 1087 
C1506 (98) 98874 - 8511 
C1511 (98) 98907 - 2044 
C1512 (98) 99975 - 5597 
C1514 (98) 98747 - 7647 
C1516 (98) 98815 - 6825 
C1517 (98) 99613 - 5217 
C1524 (98) 98216 - 0774 
C1525 (98) 98405 - 2357 
C1527 (98) 98724 - 7679 
C1531 (98) 98805 - 9666 
C1532 (98) 98911 - 7519 
C1536 (98) 98875 - 2424 
C1543 (98) 99944 - 2064 

C1544 (98) 98338 - 1854 
C1547 (98) 98911 - 7810 
C1550 (98) 98823 - 1664 
C1551 (98) 98737 - 9045 
C1552 (98) 98737 - 3076 
C1553 (98) 99603 - 9898 
C1554 (98) 98825 - 3938 
C1555 (98) 98861 - 3009 
C1556 (98) 98919 - 7114 
C1557 (98) 98468 - 6576 
C1558 (98) 98719 - 6069 
C1559 (98) 99192 - 4910 
C1565 (98) 98863 - 5973 
C1566 (98) 98753 - 6959 
C1567 (98) 98825 - 5736 
C1571 (98) 98712 - 8984 
C1572 (98) 98817 - 6655 
C1574 (98) 98891 - 8766 
C1576 (98) 98768 - 9466 
C1577 (98) 98806 - 4075 
C1578 (98) 98806 - 5213 
C1579 (98) 99198 - 0448 
C1580 (98) 98840 - 0763 
C1585 (98) 98118 - 0748 
C1586 (98) 98816 - 3809 
C1587 (98) 98823 - 9256 
C1588 (98) 98852 - 8723 
C1591 (98) 98749 - 1182 
C1592 (98) 98816 - 7979 
C1595 (98) 98805 - 9268 
C1596 (98) 98197 - 0499 
C1597 (98) 99981 – 6604 
C1598 (98) 99976 – 2081 
C1602 (98) 98893 – 9274 
C1603 (98) 98818 – 3649 
C1604 (98) 98841 – 0479 
C1605 (98) 99121 – 1170 
C1606 (98) 98923 – 4569 
C1608 (98) 98115 – 6305 
C1610 (98) 98125 – 4077 
C1611 (98) 99240 – 0880 
C1613 (98) 99120 – 9824 
C1615 (98) 98721 – 4359 
C1616 (98) 98826 – 3699 
C1619 (98) 98777 – 4782 
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C1620 (98) 99908 – 8918 
C1622 (98) 98120 – 0459 
C1623 (98) 99908 – 8918 
C1625 (98) 99963 – 2302 
C1626 (98) 98867 – 5130 
C1627 (98) 99613 – 1996 
C1629 (98) 98725 – 1817 
C1631 (98) 99611 – 6262 
C1633 (98) 98772 – 2906 
C1635 (98) 98845 – 1238 
C1640 (98) 99128 – 8771 
C1642 (98) 98241 – 8751 
C1644 (98) 99908 – 0272 
C1646 (98) 98733 – 4350 
C1647 (98) 98788 – 1253 
C1648 (98) 98775 – 8841 
C1649 (98) 98818 – 4790 
C1650 (98) 99984 – 1065 
C1652 (98) 99196 – 3636 
C1653 (98) 98807 – 7772 
C1655 (98) 99103 – 3706 
C1658 (98) 98171 – 9999 

A1 (98) 98928 – 5277 
A2 (98) 98837 – 6864 
A3 (98) 99175 – 8292 
A4 (98) 98458 – 4686 
A5 (98) 99962 – 3315 
A6 (98) 98112 – 4459 
A7 (98) 98820 – 1510 
A8 (98) 98820 – 0707 
A9 (98) 98329 - 5336 
A10 (98) 98811 - 8052 
A11 (98) 98869 - 2125 
A12 (98) 98766 - 3141 
A13 (98) 99112 - 8649 
A14 (98) 99100 - 3031 
A15 (98) 998886 - 6038 
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Anexo 20 – Lista de Presença no Seminário de Apresentação do Diagnóstico dos 
Resíduos Sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  159 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21 – Ata do Seminário de Apresentação do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos  
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ATA DO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS 

DATA: 14/08/2018 

HORÁRIO: 09h45 horas 

LOCAL: Auditório Palácio Henrique de La Rocque  

ATO I - SAUDAÇÃO INICIAL E EXPOSIÇÃO DA METODOLOGIA DO EVENTO 

O evento foi conduzido por um Mestre de Cerimônias (MC), que inicialmente cumprimentou 
a plateia e na sequência introduziu o tema, os objetivos e a metodologia a ser adotada no 
seminário. A seguir, são transcritos os trechos enunciados pelo Mestre de Cerimônias. 

MC - Senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem vindos ao seminário de apresentação do 

Diagnóstico de Resíduos Sólidos referente à elaboração 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. 

MC - A proposta deste seminário é expor às autoridades públicas, aos agentes econômicos 

da área de resíduos e a toda a sociedade civil o Diagnóstico dos trabalhos de elaboração 

do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a fim de que todos possam estar 

cientes da atual situação dos resíduos sólidos na Grande São Luís e, com isso, 

compreender e contribuir para as possíveis soluções que serão apontadas no plano.  

Ao longo dos próximos meses outros eventos acerca do plano serão realizados, todos 

voltados a oportunizar a participação de setores interessados e de toda a sociedade.  

No presente evento, a metodologia adotada será a seguinte:  

ETAPA 1: composição e pronunciamento dos integrantes da mesa;  

ETAPA 2: explanação técnica sobre o diagnóstico;  

ETAPA 3: coffee 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.  
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Com relação as perguntas orais, será aberta uma lista de inscrição, para a apresentação 

das mesmas logo após o retorno do coffee-break, e qualquer interessado pode inscrever-

se para realizar pergunta ou consideração oral, dentro do tempo de três minutos por 

pessoa.  

Estando definida a metodologia do evento, passamos agora à sua primeira etapa. 

ATO II – COMPOSIÇÃO DE PALCO E EXPLANAÇÃO TÉCNICA SOBRE O 
DIAGNÓSTICO 

Após a abertura do evento, o Mestre de Cerimônias convidou os senhores Pedro Aurélio 
Carneiro (Engenheiro Civil, técnico da Agência Executiva Metropolitana – AGEM), Pedro 
Alves Duarte (Engenheiro Ambiental da Floram, responsável técnico pela elaboração do 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS) e Silvio da Conceição 
(Representante do Ministério de Trabalho) para compor a mesa.  

Em seguida, o Mestre de Cerimônias convidou, para dar início aos pronunciamentos, o Sr. 
Pedro Aurélio Carneiro, que fez uma breve explanação, apresentando a empresa Floram, 
contratada via licitação, para elaborar o PGIRS da Região Metropolitana da Grande São 
Luís (RMGSL). Posteriormente foram mencionadas, de forma sucinta, as etapas previstas 
para a elaboração do Plano. Para detalhes, apresenta-se a transcrição do referido 
pronunciamento.  

Nome do 
explanador: Pedro Aurélio  

Fala 
 

A empresa Floram Engenharia foi contratada, por meio de processo licitatório, para 
coordenar a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, para o qual 
estão previstas cinco etapas, sendo a primeira delas o Diagnóstico dos Resíduos 
Sólidos, que é objeto deste seminário, a mais demorada, pois trata-se do levantamento 
de todas as informações em relação aos resíduos sólidos. Teremos mais quatro etapas 
subsequentes, que serão desenvolvidas até o final do mês de outubro de 2018, para a 
conclusão do presente Plano. Cada uma dessas etapas será finalizada com um evento 
para apresentação dos resultados, conforme estamos realizando hoje. Para concluir a 
primeira etapa foram necessários cerca de três meses e meio, extrapolando o tempo 
previsto no cronograma, porém já temos algumas etapas subsequentes que estão 
bastante desenvolvidas. 

Na sequência, o Mestre de Cerimônias convidou para pronunciamento o Senhor Pedro 
Duarte, Engenheiro Ambiental e especialista em Resíduos Sólidos, responsável técnico 
pelo Plano. Neste momento, a plateia teve a oportunidade de conhecer com mais detalhes 
todos os aspectos técnicos envolvidos na elaboração do PGIRS. Tais informações foram 
apresentadas por meio de slides (PowerPoint) e explicadas pelo técnico da Floram 
Engenharia e Meio Ambiente. Foram abordados diversos tópicos pertinentes à temática de 
Resíduos Sólidos, como pode ser visto no quadro abaixo. Cabe notar que uma cópia 
digitalizada desta Apresentação está disponível no Anexo 4 do presente relatório.  
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Nome do explanador Pedro Duarte 

Tópicos Abordados 
durante a 

apresentação de 
slides 

  
 Acordo de convivência 
 Objetivo 
 Plano de Saneamento e de Resíduos 
 Etapas do PGIRS: 5 etapas 
 Diagnóstico da RMGSL 
 Metodologia 
 Dificuldades/Entraves 
 Tipologias de Resíduos Consideradas 
 Resíduos Sólidos Urbanos 
 Estimativa de Coleta 
 Déficit de Coleta 
 Transbordo ou Transferência do RSU 
 Compostagem de Resíduos Orgânicos 
 Coleta Seletiva e Reciclagem 
 Catadores 
 Atravessadores, Sucateiros e Empresas de Comercialização Resíduos 
Recicláveis 
 Disposição Final 
 Resíduos de Comércio e Prestadores de Serviços 
 Resíduos sujeitos à Logística Reversa 
 Resíduos da Construção Civil 
 Resíduos de Serviços de Saúde 
 Resíduos Sólidos Industriais 
 Resíduos de Mineração 
 Resíduos de Serviços de Transporte 
 Resíduos de Serviços de Saneamento 
 Resíduos Agrossilvipastoris 
 Conclusão 

 
A seguir, apresenta-se o comentário feito pelo Sr. Pedro Aurélio, durante a explanação 
técnica. Essa intervenção tratou da questão dos catadores que atuam no lixão de 
Alcântara.  
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Nome do explanador: Pedro Aurélio 

Fala 

Lembrando a questão dos catadores, sobre a frequência e jornada de trabalho 
deles nos lixões.  
O lixão de Alcântara tem um número reduzido de cinco a seis catadores, cuja 
presença só é detectada em alguns dias da semana e em alguns momentos 
(horários específicos). A cada dois dias o Centro de Lançamento de Alcântara 
conduz seus resíduos para o lixão, sendo esses considerados pelos catadores 
de boa qualidade e de valor econômico significativo. O que ocorre da mesma 
forma, com os resíduos do terminal do Cujupe. A partir do momento que esses 
resíduos têm dia e hora programados para chegada, os catadores já estão 
aguardando no lixão. Concluído o trabalho de segregação dos resíduos, os 
catadores vão embora, pois os mesmos não têm grande interesse nos resíduos 
sólidos coletados pela prefeitura de Alcântara. Logo, nem todos os catadores 
cadastrados atuam durante a semana. Eles também fazem outros trabalhos, 
por exemplo, são pescadores, garis, capinadores, auxiliares de pedreiro, 
ajudantes, entre outros. 

ATO VI – COFFEE BREAK 

Após a apresentação técnica do Sr. Pedro Duarte e os comentários da mesa, o Mestre de 
Cerimônias anunciou um intervalo, no qual seria servido um café, e após o qual o seminário 
seria retomado. A seguir, apresenta-se a transcrição deste pronunciamento.  

MC - Teremos agora o coffee break e retomaremos as atividades dentro de 10 minutos, 

com início da fase de debates. Solicitamos a todos os interessados em realizar perguntas 

escritas que entreguem as suas perguntas à organização do evento, uma ficha para as 

perguntas escritas está disponível na entrada do auditório.  

ATO V – DEBATES 

Após o intervalo o seminário foi retomado e os participantes foram convidados a debater os 
temas abordados. O Mestre de Cerimônias solicitou aos participantes que encaminhassem 
suas perguntas/questionamentos à organização do seminário e convidou mais um membro 
(Isabella Pearce Monteiro) para integrar a mesa e, assim, auxiliar na mediação do debate. 
Para detalhes, veja a transcrição a seguir.  

MC - Daremos agora início à etapa dos debates, e solicitamos que todos aqueles que ainda 

não entregaram suas perguntas escritas que procurem às colaboradoras da organização 

para o fazerem.  

E convidamos à mesa a mediadora do grupo de sustentação para mediar a presente fase 

de debates, a advogada Isabella Pearce Monteiro.  

A Sra. Isabella Monteiro abriu a fase de debates cumprimentando a todos e explicando 
como seria a dinâmica estabelecida dando instruções ao público que desejava participar, 
seja com perguntas escritas ou pela participação oral, como mostram as transcrições a 
seguir. 
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Mediadora - Bom dia a todos! Nós disponibilizamos no momento do intervalo fichas para 

redação de perguntas e considerações escritas. Para termos um debate organizado, iremos 

iniciar com a leitura dessas perguntas e considerações escritas, as quais serão 

prontamente comentadas pelos explanadores da mesa.  

Enquanto isso, estará aberta a inscrição para aqueles que desejam fazer perguntas ou 

considerações orais – qualquer interessado pode apenas levantar a mão e uma colaborada 

da organização do evento irá até você e anotará seu nome na lista de inscrição.  

Ao fim dos comentários da mesa às perguntas escritas, passaremos à fase das perguntas 

e considerações orais, seguindo a ordem da lista. Pedimos que todas as perguntas e 

considerações respeitem o tempo de três minutos, podendo tal tempo ser dividido entre 

uma primeira fala e uma tréplica, pois assim estamos possibilitando que todos os 

interessados se manifestem.  

Inicio, agora, a leitura das perguntas e considerações escritas, intercalando-as com as 

respostas dos explanadores da mesa.  

Posteriormente, a mediadora leu as perguntas e as considerações enviadas pelos 
participantes, as quais foram respondidas e comentadas pelos componentes da mesa. Os 
registros (transcrições) são apresentados a seguir. 

Nome do 
participante Lúcio Macêdo 

Consideração 
A lei 12.305/2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos disciplina sobre a 
necessidade dos estudos de gravimetria dos resíduos para efeito do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Portanto, seria importante mostrar no trabalho da 
Floram sobre estes estudos.  

Nome do 
explanador Pedro Duarte 

Resposta 

Em relação a este assunto, há três questões.  
A primeira é que no edital da AGEM não há previsão sobre este serviço.  

A segunda e terceira questões, que já foram abordadas nas oficinas de capacitação, 
são as seguintes:   
Neste plano, a elaboração do diagnóstico foi prevista para 60 dias, prazo insuficiente 
para representação qualitativa fidedigna dos resíduos nos municípios. 
Boa parte das caracterizações gravimétricas que são feitas em períodos curtos não 
representam a realidade, uma vez que as características dos resíduos variam ao longo 
do ano, especialmente em uma ilha com características climáticas distintas, na qual o 
1° semestre apresenta alta pluviosidade e o 2° semestre, baixa.  
Caracterizações gravimétricas devem ser feitas, preferencialmente pelo titular da 
limpeza pública, no período mínimo de um ano, sendo que qualquer gravimetria 
realizada em apenas um dia teria, possivelmente, um erro elevado. Portanto, fazer um 
serviço em apenas 1 de 365 dias, não possibilita estabelecer conclusões sobre os 
resíduos de um município, ou seja, é pouco representativo. Em suma, a escala temporal 
é fundamental numa caracterização gravimétrica.   
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Para piorar, boa parte das gravimetrias são feitas sem considerar a escala espacial, ou 
seja, os bairros das cidades. Normalmente, se escolhe um caminhão aleatoriamente 
sem conhecer qual o itinerário percorrido por ele e se faz a gravimetria no local da 
disposição final, afirmando que os resíduos de uma cidade se comportam daquele jeito. 
Logo, a gravimetria deve ter representatividade espacial da cidade, com amostragem 
de vários bairros e média ponderada dos resultados, em função da população.  
Eu cito um exemplo nos Planos de Resíduos em Alagoas, a fiscalização fez questão da 
realização da gravimetria em todo o Estado, sem representatividade espacial e 
temporal. Na Região do Agreste de Alagoas, quando comparamos a gravimetria dos 
planos com a feita em Arapiraca, num trabalho de mestrado que considerou vários 
bairros e uma série de caracterizações ao longo de um ano, observamos que a 
gravimetria realizada pela Floram, para atender à exigência do Edital, estava com erros 
significativos.  
Nota-se nos municípios da Ilha de Maranhão um potencial de compostagem e de 
reciclagem de resíduos, em função do porte destes. A gravimetria é mais importante 
quando se deseja implantar unidades de compostagem em municípios de pequeno 
porte com características rurais. Tal solução, via de regra, não é indicada, por uma série 
de outros motivos, com inúmeros exemplos de fracasso e desperdício de recursos 
públicos no país. 
Então, o que ficou acordado com a AGEM:  
Dado o prazo de realização do diagnóstico e o prazo para elaboração do próprio plano, 
que é inferior a um ano, discutiu-se que qualquer gravimetria que fosse feita seria mais 
uma gravimetria errada, como tantas outras feitas no Brasil.  
Por conseguinte, ficou acordado que na etapa de planejamento seria incluída uma 
sugestão de metodologia de caracterização gravimétrica, para os titulares da limpeza 
executarem durante a implementação do Plano, caso necessário. 

 

Nome do 
participante Marco Aurélio Marques 

Pergunta Todo o resíduo orgânico doméstico gerado em São Luís é encaminhado para o aterro 
de Titara? 

Nome do 
explanador Pedro Duarte 

Resposta 

Gerado não, coletado sim. Toda coleta convencional de resíduo domiciliar, seja 
orgânico ou reciclável, vai para o aterro Titara. Porém, há um agravante, que são os 
resíduos gerados e não coletados, os quais são lançados em áreas inadequadas, 
conforme visto na apresentação. Existe um percentual de resíduos orgânicos, entre 
outros, que não estão sendo coletados, havendo um déficit de coleta em São Luís. 

 

Nome do 
participante Aníbal Pinheiro 

Pergunta Qual a melhor estratégia para envolver a iniciativa privada na solução dos problemas 
dos resíduos sólidos? 

Nome do 
explanador Pedro Duarte 

Resposta 
Existem considerações de diagnóstico e de planejamento. Sugiro tratarmos agora 
apenas as considerações de diagnóstico, e não de planejamento, que será uma 
próxima fase. Até então, o foco da Floram foi levantar informações sobre a gestão e 
gerenciamento de resíduos nos municípios da RMGSL.  
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Mediadora Isabella Pearce Monteiro  

Intervenção da 
Mediadora 

Sim, nós temos aqui algumas perguntas que são mais voltadas para a fase de 
planejamento. No entanto eu vou lê-las para deixar registrado, e para que possam ser 
consideradas na fase seguinte de elaboração do plano. Que fique claro para os 
presentes que todas as contribuições recebidas são devidamente registradas e serão 
levadas em consideração, se não agora, em fases seguintes.  

 
Nome do 

participante Mauro Sousa Reis 

Contribuição 
Desenvolver planos de ação que aproveitem a matéria-prima dos resíduos sólidos 
urbanos para o desenvolvimento de produtos locais, valorizando o território, tanto 
economicamente, quanto na geração de empregos para os catadores, por exemplo. A 
reciclagem como plano de ação (neste caso). Utilizando o design na criação de produtos.  

Nome do 
explanador Pedro Duarte 

Resposta 
Algumas ações já se iniciaram, como reuniões com o SEBRAE e SENAI, justamente para 
começar uma discussão sobre a questão de como atrair parceiros e o seguimento 
privado. São coisas que se iniciaram, mas precisam de continuidade durante o 
planejamento.  

 
Nome do 

participante Arnaldo Almeida 

Pergunta Qual a quantidade de pontos de disposição irregular de resíduos sólidos em São Luís? 
Nome do 

explanador Pedro Duarte 

Resposta 

A Floram não teve acesso aos dados oficiais, obtivemos dados extraoficiais da ordem de 
500 pontos, entre pequenos e grandes. Eu não incluí na apresentação por ser um dado 
extraoficial. 
Esses dados foram levantados em alguns municípios, como Paço do Lumiar, Raposa e 
São José de Ribamar, onde o próprio fiscal ambiental nos levou em 20 pontos de 
lançamento inadequado. Para São Luís, a Floram não obteve essa informação oficial.  

Tréplica (Intervenção de Lúcio Macêdo, da plateia):  
Há 490 pontos de disposição irregular de resíduos.  

 
Nome do 

participante Marco Aurélio Marques 

Pergunta Qual é a composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos coletados nos 13 
municípios da região metropolitana? 

Nome do 
explanador Pedro Duarte 

Resposta 

O que foi decidido com a AGEM: existem algumas gravimetrias de São Luís, sendo que 
a mais recente foi incluída no plano, na qual os recicláveis correspondem a cerca de 
32%. 
Existe um plano de resíduos sólidos em elaboração no município de Rosário, em que foi 
feita uma gravimetria dos resíduos dispostos no aterro Titara (gravimetria dos resíduos 
gerados apenas em Rosário). Porém a empresa que realizou a caracterização dos 
resíduos não disponibilizou os dados para a Floram e nem para a Prefeitura, porque o 
plano de Rosário ainda está em elaboração.  

Nome do 
participante Marco Aurélio Marques 

Pergunta Qual foi o volume de resíduo orgânico doméstico compostado até hoje em São Luís? 
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Nome do 
explanador Pedro Duarte 

Resposta 
Não temos essa informação, pois há alguma compostagem por inciativas de professores 
de instituições de ensino superior, como o CEUMA, com finalidade de ensinar jovens e 
adultos a como fazer compostagem. Mas, no âmbito oficial, municipal, não há 
compostagem.  

Nome do 
participante Marco Aurélio Marques 

Pergunta A fração orgânica do RSU gerado em São Luís representa quantos por cento do total 
coletado? 

Nome do 
explanador Pedro Duarte 

Resposta 
Esse dado consta na caracterização que está no relatório do diagnóstico, publicada pela 
SEMOSP. Mas é pouco acima de 50%. Irei incluir nesta apresentação dos resultados do 
diagnóstico. 

 

Mediadora Isabella Pearce Monteiro  

Intervenção 
da Mediadora 

Lembrando a todos que a apresentação realizada pela Floram estará disponível no blog 
do plano: pgirsmaranhao.wordpress.com 
Outros documentos e avisos também estão disponíveis neste link.  
Ao final do evento voltarei a lembrar esse endereço.  

 

Nome do 
participante Joyce Costa 

Pergunta 
Quanto à capacitação dos catadores da Ilha de Maranhão, como é feita? E quem é o 
responsável por isso? Por que não é feita uma conscientização mais elaborada da 
sociedade, quanto à coleta seletiva?  

Nome do 
explanador 

Nilce Cardoso 
Obs.: Os integrantes da mesa solicitaram que a Sra. Nilce Cardoso, atual Secretaria 
Adjunta da Secretaria Estadual de Trabalho e Economia Solidária – SETRES, 
discorresse sobre o tema.  

Resposta 

Em relação aos catadores, nós temos um projeto que visa a organização deles, pois 
existem vários tipos de catadores: há aqueles que estão legalizados ou em condições 
de se legalizar, que são os que nós trabalhamos.  
Vamos nas associações e cooperativas, trabalhamos com o processo autogestionário, 
alguns já estão avançados, com as cooperativas formalizadas. Então a ideia é que possa 
ter um processo de autogestão a partir de suas demandas. 
Por exemplo, algumas cooperativas que já estão trabalhando com a produção e venda 
do sabão e detergente de qualidade estão trocando experiências, para que eles possam 
se ajudar no processo de sustentabilidade.  
Além disso, existem as demandas e questões específicas, como por exemplo, a 
responsabilidade municipal de fazer os galpões de triagem. Isso é um grande problema 
porque as prefeituras geralmente alegam não ter recursos financeiros, não se criando 
condições para recebimento, seleção e prensagem dos resíduos.  
No projeto há recursos para a aquisição de equipamentos como as esteiras, as prensas 
e outros que possam ser identificados de acordo com demandas específicas.  
Um dos grandes desafios para que essa condição dos catadores que vão extrair renda 
é basicamente a questão do galpão. Para tanto, estamos trabalhando com as prefeituras 
para que isso seja viabilizado.  
Mas existem aqueles catadores que não estão em condições de se legalizar, por 
exemplo, os dependentes químicos, que vão para o lixão em busca de renda para trocar 
por drogas. São pessoas com as quais não temos condições de trabalhar e que devem 

http://www.pgirsmaranhao.wordpress.com/
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ser assistidas pelos agentes de saúde, da assistência social. A SETRES trabalha com a 
questão da economia solidária, então temos que trabalhar com esse público.  
Em 2016 houve um corte na verba destinada a esse projeto, que inicialmente atendia 45 
municípios, mas com o processo de transição do Governo Federal, cortaram mais de 
40% dos recursos e tivemos que priorizar 15 municípios, nos quais, ou já havia a 
identificação de organização e cooperativas mais avançadas ou onde a situação da 
gestão dos resíduos sólidos era mais complicada.  
O trabalho desenvolvido é de acompanhamento, levantamento de demandas com os 
agentes, no qual cada município possui um agente que irá acompanhá-los nas suas 
demandas. Além das demandas, dos fluxos educativos e financeiros, há também outros 
problemas como cartório, pagamento de taxas, de balanço, entre outros, então fazemos 
esse assessoramento. Além disso, há aquelas demandas específicas em relação aos 
equipamentos, que a gente vem identificando uma vez que surgem. 

 

Nome do 
participante Léia Silva 

Pergunta Gostaria de entender melhor como funcionará a parte de oficinas e reciclagem? Como e 
onde será oferecido para a comunidade? 

Nome do 
explanador Pedro Duarte 

Resposta 

Primeiro vamos deixar claro que nós estamos fazendo o trabalho de elaboração do plano, 
e não de implementação do mesmo.  

Estamos elaborando um plano de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos que 
prevê, para os próximos 20 anos, a gestão de resíduos nos 13 municípios da Região 
Metropolitana. Durante esse processo, fizemos oficinas de capacitação para o Grupo de 
Sustentação sobre conceitos e alguns aspectos práticos da gestão de resíduos sólidos, 
inclusive com visita técnica numa estação de transbordo. Então essa capacitação já 
ocorreu, mas com um público mais específico, que é o Grupo de Sustentação, o qual, dentre 
outras funções, ofereceu suporte para o levantamento de dados nos municípios.   

Mas a capacitação técnica e a educação ambiental para a sociedade serão previstas na 
fase de planejamento, para a posterior implementação. 

 

Nome do 
participante Benedito Jacinto Mesquita 

Contribuição 
Verificando e avaliando que os catadores de resíduos sólidos se interessam somente 
em latinhas de refrigerantes e de cervejas, sugiro que os poderes públicos municipais e 
estadual poderiam incentivar a reciclagem e comprar depois, ex: produtos como 
cadernos, carteiras escolares. 

Nome do 
explanador Pedro Duarte 

Comentário 

É importante frisarmos de fato a questão das latas, pois o Brasil se destaca em relação 
à reciclagem do alumínio. Mas também temos que citar os outros resíduos já 
comercializados na RMGSL como papel, papelão, plásticos, entre outros. 
Devemos pensar em todos os resíduos, mas podemos sim priorizar alguns seguimentos 
como o sugerido, observando as potencialidades e a cadeia da reciclagem. 

 

Após todas as perguntas/considerações serem respondidas/comentadas, a mediadora deu 
seguimento ao debate, informando à plateia que daquele momento em diante, teriam início as 
participações orais, como mostra a transcrição abaixo.  
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Mediadora - Finalizada a etapa destinada às perguntas escritas, passamos para as perguntas e 
considerações orais. Vou chamar as pessoas inscritas na lista, na ordem de inscrição, e informo 
que a lista já está fechada por conta do horário avançado. Volto a pedir que seja respeitado o 
tempo de três minutos por pessoa, podendo tal tempo ser divido entre uma primeira fala e uma 
tréplica.  

Neste momento, o microfone foi levado aos participantes da plateia, para que fizessem 
diretamente suas perguntas e considerações. 

Nome do 
participante: Lucio Macêdo 

Contribuição 

A consideração principal que eu tenho para fazer na apresentação de hoje é em relação 
ao que ainda se considera lixões, porque isso pode encadear uma série de questões 
singulares iguais a essa. 
Em outros estados como Ceará e Minas Gerais, nos quais participamos na elaboração 
de vários projetos de gerenciamento de resíduos a partir de 2011, vários municípios já 
tinham se adiantado nessas questões por conta das legislações estaduais. 
Quando nós traçamos a questão para o Plano de Gerenciamento de São Luís, nós da 
Ômega Engenharia fizemos o Plano de São Luís, o qual fomentou as empresas de 
reciclagem e cooperativas. Esse trabalho foi iniciado em 2015, sendo que esse Plano 
possibilitou a saída do aterro da Ribeira, que virou um lixão, sendo uma realidade e um 
grave problema.  
Contudo, esse plano não foi oficializado, não foi terminado, e com certeza deve ter sido 
consultado por vários estudantes para a elaboração de vários trabalhos técnicos e 
acadêmicos, como também serviu de fomento para o trabalho da Floram, que por sinal 
está bem detalhado.  
Quando se fala especificamente nesse desafio para São Luís, aqueles 490 lixões, e não 
os 9 que estão previstos para a região metropolitana, seria um número bem superior de 
510 lixões, por que esses lixões continuam em São Luís, e temos 1.800 “lixinhos” 
localizados próximos às residências de cada um de nós. A questão é em relação ao 
volume, pois, menos de 6m³ considera-se “lixinho” e acima disso, e principalmente nas 
concentrações que nós temos aqui, considera-se lixão. Então há uma diferença gritante 
no que é gerado, coletado e transportado. 
Esse vai ser o desafio dos próximos 20 anos dos diversos outros municípios, dos outros 
12. E por isso a necessidade da elaboração desse plano, porém, nós não temos nesses 
municípios e nos demais 260 municípios do Estado do Maranhão aportes financeiros 
para realização de quaisquer outros trabalhos, inclusive no saneamento.  
Você só consegue recursos para esses serviços em Brasília, através dos órgãos como o 
Ministério da Saúde, Ministério das Cidades e Ministério do Meio Ambiente. Os recursos 
são condicionados pela existência do plano, pois, se não fizer, não tem o aporte 
financeiro.  
Então, é louvável a iniciativa de reunir os municípios da região metropolitana nesse 
trabalho, porque nós temos outras preocupações enormes que foram apontadas nesse 
trabalho, como a distância de transporte que é no máximo de 25 km, que foi assim que 
nós fizemos em todos os municípios do Estado do Ceará e na Região Metropolitana de 
Fortaleza, e nós temos então 60 km.  
Nosso grande desafio é que a partir desse estudo nós possamos ter aterros com 
compostagem local, pois não dá para fazer em outros municípios. Não podemos mais ter 
um gerenciamento nessa condição, embora haja capacidade do aterro, que em princípio 
é um aterro industrial e que hoje é considerado um aterro sanitário.  
Então, o desafio vai ser encontrar um local adequado, como já foi feito um levantamento 
para São José de Ribamar e Alcântara, sendo necessário que tenhamos a solução o 
mais breve possível, pois, não podemos depender somente do aterro Titara por conta 
dessa distância de transporte. 
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Nome do 
explanador Pedro Aurélio 

Resposta 

Hoje, em São Luís, não temos mais lixões na medida em que o lixão da Ribeira, que era 
um grande lixão, está desativado.  
Mas nós temos “lixinhos” bem maiores do que os lixões dos outros municípios da Região 
Metropolitana da Grande São Luís. Por exemplo: logo depois do bairro Anjo da Guarda, 
do lado direito para quem vai para o Porto do Itaqui, tem uma sucessão na margem direita 
da estrada com três “lixinhos” que possuem volumes superiores aos lixões de Axixá, 
Alcântara, Cachoeira Grande e Presidente Juscelino, onde estamos chamando de 
“lixinho”.  
Após o trabalho do Lúcio Macêdo, muitos outros lixinhos surgiram, criando a 
possibilidade de se perpetuarem, caso não se aja com firmeza, com determinação e com 
um propósito de acabar com isso.  
Isso chama a atenção para que possamos fazer ajustes relevantes nos chamados 
“lixinhos”. 

Tréplica 
Pedro Duarte complementa:  
Uma das questões previstas no Edital são os cenários, em que podemos prever soluções 
alternativas às que estão sendo usadas atualmente. 

Nome do 
participante: Marcio Mendonça 

Contribuição 

Estou preocupado com a exposição dos lodos da CAEMA e outros lodos, sendo que a 
SEMA é responsável pelos poluentes na bacia do rio Itapecuru e rio Munim. 

Há bacias hidrográficas que são interceptadas com essas impurezas que vêm do Ceará, 
Mandacaru, Balsas etc. e carreiam no golfão em São José de Ribamar. 

São José de Ribamar possui um berçário de peixe-boi o qual está correndo risco de ser 
extirpado em função da demanda de esgoto in natura, o que é uma ameaça para esses 
mamíferos.  
O que chamou a atenção na apresentação é que não foi citado em nenhum momento a 
logística que hoje está posta nos municípios metropolitanos para o aterro Titara.  
Desde o dia 30 de julho de 2018, os lixões foram fechados e extintos em São José de 
Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar, etc. E na região do Munim, a partir do dia 30 de julho 
o lixo gerado passou a ser levado para o aterro Titara.  

Uma outra questão que me chamou a atenção é a falta da educação ambiental no 
sistema de gestão ambiental.  

Me chamou a atenção também o fato de que o plano está tratando o SEBRAE e o SENAI 
como uma espécie de bandeira dos planos indutores do desenvolvimento metropolitano, 
e eu discordo. O SEBRAE e SENAI não têm perfil para tratar de bancos sociais, o banco 
social de qualquer município inclui, por perfil, os seus funcionários e seus próprios 
trabalhadores. Exemplo: quando você desativa um lixão, os catadores daquele lixão são 
lotados pela gestão municipal para desenvolver ações para que não percam a renda que 
tinha nos lixões, como a criação dos bancos sociais (a reciclagem que tanto foi 
mencionada).  

Queria que no próximo planejamento, que estaremos acompanhando, fosse abordada a 
questão do plano indutor de desenvolvimento sustentável da região metropolitana, um 
banco social de cada município.  

Outro ponto a ser abordado é o PBA, que é um Plano Básico Ambiental. A indústria do 
Maranhão, com raríssimas exceções, não tem seu PBA, e o resíduo da indústria tem um 
plano de resíduo; por exemplo: o resíduo da construção civil e industrial é de 
responsabilidade do gerador. A boa informação requer um bom plano de gestão 
integrada.  
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Nome do 
explanador Pedro Aurélio 

Resposta 

Esclarecendo sobre o fechamento dos lixões e a utilização do aterro sanitário Titara, de 
fato, o Estado do Maranhão, através da AGEM, contratou o aterro para receber os 
resíduos sólidos dos municípios da região metropolitana que ainda não o faziam, com 
exceção de Alcântara, que terá uma outra situação.  
No dia 25 de julho foi assinada a ordem de serviço, bancada com recursos do governo 
do estado, que contratou o aterro sanitário Titara para que os municípios possam utilizar 
o aterro sanitário a partir desse momento e, consequentemente, fechar os seus lixões.  
O Estado também já incluiu na proposta orçamentária de 2019 os recursos para a 
recuperação ambiental desses lixões que seriam fechados a partir da utilização do Titara; 
porém, até o momento, nenhum município conseguiu levar seus resíduos coletados para 
o Titara.  
Há casos de municípios que já haviam contratado os serviços do aterro sanitário Titara 
e que o Governo do Estado está compartilhando os custos e praticamente bancando a 
disposição final, como ocorre em São José de Ribamar e Raposa, que têm contratos 
individuais com o aterro Titara para a disposição final. 

 

Nome do 
participante Arnaldo Marques de Almeida 

Contribuição 

As latinhas de alumínio têm um dos maiores valores agregados, mas na hora de fazer a 
contabilização, o maior número é do papelão, para o qual a dificuldade da reciclagem é 
que só há um comprador, pois onde existiam seis, cinco deles não tinham incentivos e 
largaram a atividade. 
Para levantamento de dados dos municípios, a AGED tem os dados de onde estão 
localizados todos os lixões e todos os matadouros, com pontos de GPS de tudo, porém os 
técnicos não cedem essa informação. 

O grande desafio de quando se vai fazer um estudo de São Luís é que se imagina que é 
só pegar o exemplo das capitais que são ilhas, como Vitória e Florianópolis, ver o que eles 
resolveram e resolver o problema de São Luís, mas não resolve pois isso é uma questão 
cultural. 
Eu acho um absurdo quando a Prefeitura diz que não tem dinheiro para fazer um trabalho 
de educação ambiental onde estão os Ecopontos. 
A Prefeitura já pegou verba da Vale do Rio Doce e jogou 200 lixeiras na área do Itaqui 
Bacanga e esqueceu de explicar para a população o que era para separar, as pessoas 
estavam recolhendo as lixeiras e armazenando água. 

Outra falha é na universidade, pois há o Decreto nº 5.940, que menciona que o primeiro 
que deveria dar exemplo seria a universidade, porém, não vemos isso. 

Resposta Não houve resposta da mesa 

Nome do 
participante Cordeiro Marques 

Contribuição 

Falar de proteção ao meio ambiente no Maranhão é uma piada, principalmente em São 
Luís e especificamente sobre resíduos sólidos.  
Vários prefeitos passaram por São Luís e ninguém executou o que diz no artigo 174 da Lei 
Orgânica do Município em relação aos resíduos orgânicos.  
A ABRELPE trabalha com 53% da fração orgânica dos resíduos. O livro do Lúcio Macêdo 
fala que o rio do Tibiri é contaminado pelo chorume do lixão da Ribeira. Isso é gravíssimo.  
Tínhamos o lixão do Jaracati, o da Ribeira e continuamos mandando lixo para Titara.  
São Luís paga mensalmente R$ 9,5 milhões para a SLEA jogar dinheiro fora. Se a Lei 
Orgânica do Município tivesse sido observada, nós estaríamos em outro cenário. 
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Resposta Não houve resposta da mesa 
 

Nome do 
participante Fernando Pinto 

Contribuição 

Há um item importante, pois eu só posso recomendar a compostagem ou a reciclagem se 
fizer a gravimetria, isso é o básico, pois eu não posso recomendar a compostagem se eu 
não fizer a gravimetria do lixo gerado nos 13 municípios. 
Eu concordo quando se fala que estamos jogando dinheiro fora. 
Deveria ser colocado nas conclusões: a cooperativa dos catadores, que também viabiliza o 
serviço de coleta seletiva, é muito mais eficiente que os pontos de coletas dos Ecopontos 
que a prefeitura instalou.  
Um dado intrigante é o da Ecocemar, pois, eles dão um desconto bem pequeno nas trocas 
dos recicláveis, e estão recebendo um valor significativo da Ripel. Isso deve ser denunciado 
porque não deixam o serviço claro para a população, pois estão fazendo o papel de 
atravessador.  
Em relação à base de Alcântara, discute-se uma tecnologia de ponta, mas sabe-se que os 
resíduos coletados na base de Alcântara são levados para o lixão do município, porém não 
são contratados funcionários para descarregar o caminhão. 

Nome do 
explanador Pedro Duarte 

Resposta 

Gravimetria não é só uma questão de tempo. Toda vez que eu pego uma gravimetria, de 
bibliografia principalmente, se eu não olhar a metodologia que foi feita eu não confio no 
resultado. Mas o tema já foi abordado. 
Na questão dos catadores, em São Luís há registros de resíduos saindo dos Ecopontos e 
indo para as cooperativas. Na COOPRESL, o rendimento dos catadores era de R$ 600,00 
e atualmente está na faixa de R$ 1.000,00 em decorrência desse aporte de resíduos que a 
prefeitura está direcionando para as cooperativas. Os maiores beneficiados dos Ecopontos 
são as cooperativas, onde 100% dos resíduos recicláveis são destinados para os catadores 
organizados. 

Tréplica 

Marcio Mendonça comenta: 
Não se pode misturar cooperativa com assistência pública, a prefeitura não é dona de 
cooperativa. 
Pedro Duarte comenta:  
Defendo que as cooperativas têm que executar a coleta seletiva. Tem situações em que as 
cooperativas de São Luís estão recebendo resíduos de geradores, então o que deve ser 
previsto é que os catadores trabalhem e sejam pagos por isso. 
Cito o exemplo de Maceió, onde a Prefeitura paga para as associações e cooperativas 
realizarem a coleta seletiva porta a porta. As organizações de catadores recebem pela 
prestação do serviço e lucram com a venda dos resíduos, mas trabalham ativamente para 
tal. 
O Ecoponto não é a única saída e sim a coleta de porta a porta. 
Fernando Pinto comenta:  
A questão é que se deve equipar a estrutura onde os colaboradores das cooperativas 
trabalham, dar uma cobertura adequada para realizar um trabalho digno. 

 

Nome do 
participante Nilce Cardoso – Secretária Adjunta da SETRES 

Pergunta 

Os catadores trabalham hoje com recebimento de óleo para a produção de sabão e 
detergentes.   
Em relação ao desenvolvimento do trabalho de gestão pública com catadores, existem 
várias questões a serem trabalhadas em assistência, tais como: levar educação 
ambiental para a comunidade, para os bairros, para as escolas e para o local de trabalho. 
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Para se fazer um planejamento que possa ser sustentável e viável, não podemos abrir 
mão do aspecto intersetorial das diversas competências, para que isso possa dar certo, 
porque senão, de fato, não haverá condições de viabilizar.  
E um dos aspectos que a gente pode fortalecer nesse processo é a organização de 
catadores, onde a gente atua. 

Resposta Não houve resposta da mesa 
 

Nome do 
participante 

Ronald – morador de Rosário – pertence ao Conselho da cidade e faz parte do Conselho 
Metropolitano, Meio Ambiente e Pacto Pela Paz 

Pergunta 

O descarte do lixo e como se desfazer dele na cidade de Rosário está incomodando a 
população, pois não estão sendo colocados e debatidos os problemas respiratórios que 
a população está enfrentando em consequência da instalação do aterro sanitário em 
Rosário. Os hospitais estão superlotados devido a esse fato. 
Gostaria de saber o que que o governo estadual está pensando para solucionar essa 
questão, referente aos problemas respiratórios que afetam a população da cidade.  

Nome do 
explanador Pedro Aurélio 

Resposta 

Quando se fala do aterro Titara, o empreendimento atende a todas exigências legais, 
está licenciado pela SEMA, há pessoas que conhecem tecnicamente sobre os resíduos. 
Então essa é uma denúncia séria e todos temos a obrigação de solicitar aos órgãos e 
tomar as providencias para que essa situação não se propague, pois não é essa a 
informação que se tem.  
É necessário que essa denúncia seja formalizada através do Ministério Público, pois é 
uma denúncia grave, e deve ser apurada. 

 

Finalizado o debate, a mediadora encerrou o seminário, agradeceu a presença de todos e 
informou aos participantes que a apresentação feita pelo Engenheiro Pedro Duarte bem 
como os outros produtos do PGIRS estarão disponíveis no blog 
pgirsmaranhao.wordpress.com. 
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Anexo 22 – Cópia digitalizada dos slides exibidos durante o Seminário de Apresentação 
do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos 
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Anexo 23 – Registro Fotográfico 
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Fotografia 1 a 6 – Registros fotográficos realizados durante o Seminário do Diagnóstico. 
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 SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROGNÓSTICO  

5.1 Apresentação 

Este Capítulo apresenta o relatório de realização do Seminário de Apresentação do 
Prognóstico. No presente relatório são descritos os processos de divulgação e mobilização 
social antes e após o evento, além da descrição sucinta do Seminário. 

5.2 Organização do seminário  

5.2.1 Local, data e horário 

O Seminário foi realizado no dia 14 de dezembro de 2018, às 09h30, no Auditório do Palácio 
dos Leões, em São Luís. O início do evento atrasou 30 minutos em relação ao horário previsto, 
09 horas, decorrente do aguardo para a chegada do público participante. 

5.2.2 Divulgação e mobilização 

Tendo em vista que os produtos que compõem a Etapa 2 são de natureza predominantemente 
técnica, a mobilização e a divulgação enfatizaram a participação dos atores que trabalham 
com gestão de resíduos sólidos na RMGSL, identificados pela AGEM, visando contribuições 
qualificadas no evento. Tais atores são os membros do Grupo de Sustentação deste PGIRS 
além de outros técnicos representantes dos órgãos do Estado e municipais e de consórcios 
públicos intermunicipais.  

Todos os atores foram convidados a participar do evento pelo envio de e-mail (Anexo 24) 
contendo o convite (Figura 5.1). Além disso, no dia 12 de dezembro de 2018, foi publicado no 
Diário Oficial do Estado o chamamento público com a divulgação do seminário (Figura 5.2).  
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Figura 5.1 – Convite digital enviado por e-mail para os atores de interesse. 
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Figura 5.2 – Extrato do Diário Oficial do Estado do Maranhão contendo cópia do chamamento público para 
participação no Seminário de Apresentação e Discussão do Prognóstico e Alternativas Tecnológicas e de 
Gestão da Etapa 2 do PGIRS - RMGSL 

5.3 Realização do Seminário 

O seminário contou com a presença de 27 participantes, considerando o número de 
assinaturas na lista de presença (Anexo 25). Como parte da metodologia de organização do 
seminário, foi proposta a seguinte programação: 

 Fase 1 – Abertura: 

o Mensagem de boas-vindas e leitura da metodologia do seminário; 

o Composição da mesa de abertura; 

o Pronunciamento dos integrantes da mesa; 

o Destituição da mesa de abertura. 

 Fase 2 – Exposição Técnica: 

o Apresentação do Prognóstico. 

 Fase 3 – Coffe Break; 

 Fase 4 – Plenária. 

o Esclarecimentos de dúvidas e proposições do público presente. 

5.3.1 Síntese da apresentação e encaminhamentos. 

Como parte da metodologia do seminário, foi informado ao público presente que a 
manifestação quanto ao conteúdo apresentado deveria ser reservada à Fase 4, sendo que as 
considerações dos participantes quanto ao prognóstico poderiam ser realizadas por meio de 
perguntas escritas ou manifestação oral. Entretanto, durante a exposição do conteúdo técnico, 
optou-se por possibilitar as intervenções e debates na medida em que a apresentação 
transcorria.  

Entre as dúvidas e sugestões foram levantadas questões sobre os dados utilizados para a 
projeção populacional; seleção de áreas para a implantação de aterro sanitário dentro da Ilha 
de Maranhão; consórcio público intermunicipal para a gestão de resíduos na RMGSL, este 
último como o principal tema debatido no evento.  

Num contexto geral, o seminário transcorreu de forma tranquila, não havendo por parte da 
maioria dos presentes, contestações ou dúvidas com relação ao conteúdo do prognóstico, 
exceto um participante que se manifestou contra os consórcios públicos intermunicipais como 
uma possibilidade para a gestão de resíduos na RMGSL. Apesar disso, a equipe técnica da 
Floram e o representante da AGEM ressaltaram a legalidade dos consórcios públicos, 
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previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305/2010) e no Projeto 
Básico que integra o Edital do presente Plano.  

Todas as questões levantadas foram devidamente debatidas e esclarecidas pela equipe da 
Floram e da AGEM, sendo que a descrição detalhada se encontra na Ata elaborada para 
documentar o evento.  

O encerramento do seminário ocorreu às 12h30, se estendendo até o início do período da 
tarde em função da grande quantidade de informações apresentadas e pela possibilidade de 
manifestação de todos os presentes. 

A Ata contendo o registro detalhado do seminário é apresentada no Anexo 26. Os slides 
utilizados no seminário com os resultados dos produtos elaborados na Etapa 2 do PGIRS 
integram o Anexo 27.  

No Anexo 28 é apresentado breve registro fotográfico realizado durante o evento.   

5.4 Considerações finais 

O Seminário de Apresentação e Discussão do Prognóstico e Alternativas Tecnológicas e de 
Gestão da Etapa 2 do PIGIRS da RMGSL pôde ser considerado bem-sucedido, tendo em vista 
que todos os resultados decorrentes dos produtos da referida etapa foram apresentados e 
aprovados pelo público presente.  

Os participantes interessados em expor suas ideias e/ou dúvidas puderam manifestar-se, 
sendo que todas as dúvidas foram devidamente esclarecidas e as proposições foram 
debatidas pelos participantes e a equipe técnica da Floram e da AGEM.   

Pode-se concluir que o objetivo de compartilhar junto às representações qualificadas da 
sociedade da RMGSL o prognóstico e as alternativas para a gestão dos resíduos sólidos na 
região foi alcançado.  

ANEXOS 

 Anexo 24 – Comprovantes de envio do convite digital por e-mail. 

 Anexo 25 – Lista de presença.   

 Anexo 26 – Ata. 

 Anexo 27 – Slides com a apresentação do Seminário da Etapa 2 do PGIRS. 

 Anexo 28 – Registro Fotográfico. 
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Anexo 26 – Ata do Seminário de Apresentação e Discussão do Prognóstico e Alternativas 
Tecnológicas e de Gestão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região 

Metropolitana da Grande São Luís – Etapa 2 
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ATA DO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS 
TECNOLÓGICAS E DE GESTÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS – ETAPA 2 

DATA: 14/12/2018 

HORÁRIO: 09h30  

LOCAL: Auditório do Palácio dos Leões  

ATO I - SAUDAÇÃO INICIAL E EXPOSIÇÃO DA METODOLOGIA DO EVENTO 

O evento foi conduzido por um Mestre de Cerimônias (MC), que inicialmente cumprimentou a 
plateia e na sequência introduziu o tema, os objetivos e a metodologia a ser adotada no 
seminário. A seguir, são transcritos os trechos enunciados pelo Mestre de Cerimônias. 

MC - Senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem vindos ao seminário de apresentação do 

Prognóstico e Alternativas Tecnológicas e de Gestão do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís (Etapa 2), uma iniciativa do 

governo do estado, por meio da Agência Executiva Metropolitana. 

MC - A proposta deste seminário é expor às autoridades públicas, aos agentes da área de 

resíduos e a toda a sociedade civil os produtos da Etapa 2 do PGIRS, para que esta possa 

contribuir para as possíveis soluções que serão apontadas no Plano.   

No presente evento, a metodologia adotada será a seguinte:  

Fase 1: composição e pronunciamento dos integrantes da mesa;  

Fase 2: explanação técnica sobre o prognóstico;  

Fase 3: coffee break;  

Fase 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.  

Com relação às perguntas orais, será aberta uma lista de inscrição, para a apresentação das 

mesmas logo após o retorno do coffee-break, e qualquer interessado pode inscrever-se para 

realizar pergunta ou consideração oral, dentro do tempo de três minutos por pessoa.  
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Estando definida a metodologia do evento, passamos agora à sua primeira etapa. 

ATO II – COMPOSIÇÃO DE PALCO E EXPLANAÇÃO TÉCNICA SOBRE O PROGNÓSTICO 
Após a abertura do evento, o Mestre de Cerimônias convidou os senhores Lívio Jonas 
Mendonça Corrêa (Presidente da Agência Executiva Metropolitana – AGEM) e Pedro Alves 
Duarte (Engenheiro Ambiental da Floram, responsável técnico pela elaboração do Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS) para comporem a mesa.  

Em seguida, o Mestre de Cerimônias convidou, para dar início aos pronunciamentos, o Senhor Lívio 
Jonas Mendonça Corrêa, que fez uma breve explanação, apresentando a estrutura e etapas do 
PGIRS. Para detalhes, apresenta-se a transcrição do referido pronunciamento.  

Nome do explanador: Lívio Corrêa, presidente da Agência Executiva Metropolitana 

Fala: 

 
Bom dia a todos, vejo que o público hoje está reduzido em comparação 
com os outros eventos. Fico triste com o não comparecimento dos gestores 
municipais, principais interessados no tema, pois esse é o momento de 
apresentar e debater as soluções, principalmente pelas pessoas 
formadoras de opiniões. 

O não comparecimento desse público pode fazer com que o mesmo, se 
direcione, posteriormente, à imprensa para apontar os erros e questionar o 
trabalho, sendo que agora é o momento adequado para identificar e corrigir 
os erros na elaboração e apresentação do Plano.  

Quero parabenizar a empresa responsável por estar cumprindo com todas 
as etapas previstas no Edital da AGEM.  

Na primeira etapa do plano foi apresentado o diagnóstico e a segunda 
etapa diz respeito ao prognóstico, que será apresentado hoje. O término do 
PGIRS estava previsto para dezembro de 2018, mas durante o diagnóstico 
houve grande atraso devido à demora de 3 meses na entrega das 
informações solicitadas às prefeituras municipais, impactando no prazo de 
conclusão trabalho, que será aditivado. 

Hoje estamos na segunda etapa do plano, que é o prognóstico, 
fundamental, pois é o planejamento em si, ou seja, as decisões saem desse 
prognóstico a ser apresentado.  

Depois dessa etapa nós teremos a etapa do estudo de viabilidade 
econômica e financeira seguido pelos programas e metas de avanços na 
gestão e, por fim, a consolidação desse trabalho. Hoje iremos sair com 
cerca de 70% do plano já pronto.  

Na sequência, o Mestre de Cerimônias convidou para pronunciamento o Senhor Pedro Duarte, 
Engenheiro Ambiental e especialista em Resíduos Sólidos. Neste momento, a plateia teve a 
oportunidade de conhecer com mais detalhes todos os aspectos técnicos envolvidos na 
elaboração do PGIRS. Tais informações foram apresentadas por meio de slides (PowerPoint) 
e explicadas pelo técnico da Floram Engenharia e Meio Ambiente. Foram abordados diversos 
tópicos pertinentes à temática de Resíduos Sólidos, como pode ser visto no quadro abaixo. 
(Cabe notar que uma cópia digitalizada desta Apresentação está disponível no Anexo 4 do 
presente relatório).  
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Nome do explanador: 
Pedro Duarte, Engenheiro Ambiental e especialista em resíduos sólidos da 
Floram Engenharia e Meio Ambiente. 

Tópicos Abordados 
durante a apresentação 

de slides 
Apresentação em slides, com o seguinte conteúdo:  

 Objetivo 
 Abrangência da Região Metropolitana 
 Etapas do PGIRS da RMGSL 
 Produtos da Etapa 2 
 Produto 6: Prognóstico 
 Projeção populacional 
 Geração de resíduos 
 Produto 7.1: Tratamento e disposição final 
 Soluções tecnológicas 
 Unidade de Triagem 
 Unidades de Compostagem 
 Aterro Sanitário 
 Aterro Sanitário de Pequeno Porte 
 Soluções para área rural 
 Estação de Transbordo  
 Ponto de Entrega Voluntária 
 Área de Transbordo e Triagem de RCC 
 Aterro de resíduos da construção civil 
 Seleção de áreas para disposição final 
 Cenários 
 Recuperação de Áreas degradadas 

 
 (Durante a apresentação do Sr. Pedro Duarte, o público participou realizando 

comentários, que estão transcritos abaixo) 
 

Nome do participante: COMENTÁRIO 

 

Sr. Aníbal Verri Pinheiro 
(representante da 

Prefeitura de São José 
de Ribamar) 

 

Comentários sobre os 
slides de projeção da 

população e estimativas 
de geração de resíduos 

No site do IBGE consta que 98% da população de São José 
de Ribamar é considerada rural, mas a Prefeitura desse 
município tem um ofício emitido pelo IBGE informando dados 
do ano de 2017 mudando essa situação, havendo uma 
inversão. Essa informação atualizada ainda não consta no site 
do IBGE, mas me prontifico em disponibilizar o ofício do IBGE 
sobre o real dado populacional do município. 

Já na etapa posterior do Plano, de projetos e ações, é 
importante prever uma metodologia para a mensuração dos 
resíduos de serviços de saúde e industriais, criando um 
programa que obrigue os 13 municípios da RMGSL à 
quantificar os resíduos. Como a revisão do plano deve ser feita 
a cada 4 anos, na primeira revisão os municípios já terão os 
resultados das quantidades de resíduos mensuradas, que 
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possibilitará maior detalhes sobre os resíduos de saúde e 
industriais. 

 

 

Pedro Duarte  

 

(Floram Engenharia) 

Como exposto anteriormente, houve uma preocupação de 
elaborar as projeções populacionais condizente com a 
realidade dos municípios da RMGSL, por isso não utilizamos 
os dados do IBGE para São José de Ribamar e Bacabeira. 

De fato, nós fizemos essa inversão para São José de Ribamar 
e Bacabeira, no caso do primeiro, 20% de população rural e 
80% urbana.  
Quanto à questão dos resíduos de serviços de saúde e industriais, que são 
de responsabilidade dos geradores, a legislação brasileira é extensa e 
exige, por exemplo, os Planos de Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde e os Inventários dos Resíduos Sólidos Industriais. Cabe 
dizer que é importante que os órgãos municipais responsáveis 
intensifiquem a fiscalização que possibilitará conhecer melhor a geração e 
o gerenciamento desses resíduos na RMGSL. 

De acordo com a legislação brasileira, os órgãos municipais não têm 
obrigação de quantificar os resíduos de geradores privados como hospitais 
particulares e indústrias. Cabe às prefeituras e/ou órgãos do Estado fazer 
o licenciamento e fiscalização das atividades de geradores privados. 

 
Nome do participante: COMENTÁRIO 

 

Pedro Aurélio Carneiro 

(AGEM) 

 

Comentários sobre os 
slides de unidades de 
triagem e pontos de 
entrega voluntária 

 

A coleta seletiva tem um índice muito alto de rejeitos, que são os resíduos 
que não podem ser reaproveitados, da ordem de 40%. 

A Prefeitura de Paço do Lumiar acabou de fechar o seu lixão, 
deixando de operá-lo, logo não há mais acesso rodoviário para 
o lixão. Paralelamente a isso vem sendo desenvolvido um 
trabalho com o propósito de aproveitar uma cooperativa que 
atuava dentro do lixão do Iguaíba, com 22 cooperativados, 
para iniciar a coleta seletiva no município.  

Essa coleta seletiva está sendo implementada utilizando um 
galpão de triagem que fica próximo ao balneário Valparaiso, na 
estrada que vai do Araçagy no sentido São José de Ribamar, 
que já está com os 22 catadores atuando na triagem dos 
resíduos.  

Além disso, a coleta também conta com um caminhão para 
buscar materiais recicláveis nos grandes geradores, pois, 
como o engenheiro Pedro Duarte já enfatizou na 
apresentação, a importância dos grandes geradores nesse 
modelo de coleta seletiva é fundamental para o sucesso, já que 
a contribuição do grande gerador é imediata. 
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Esse modelo adotado diferencia-se do convencional (porta a 
porta) que é muito difícil de se efetivar, mais caro e tem uma 
resposta muito demorada.  

 

Márcio Mendonça 

 

Comentários sobre os 
slides de pontos de 
entrega voluntária 

A função social do Ecoponto não é tratada, pois sua função é 
atuar como receptor de resíduos especiais e sua destinação é 
algo ainda muito subjetiva. 

 

Pedro Duarte 

 

(Floram Engenharia) 

Como exposto na apresentação, temos que frisar a importância dos 
Ecopontos em São Luís, pois eles têm recebido resíduos recicláveis e, 
principalmente, da construção civil. Mas por si só, os Ecopontos não 
resolvem os problemas já que são unidades intermediárias no 
gerenciamento de resíduos, devendo ser previstas unidades de triagem 
para a destinação dos resíduos recicláveis e aos aterros de resíduos da 
construção civil, para receber a fração de RCC destinada nos Ecopontos. 

Ressalto, novamente, o papel de outras modalidades de coleta seletiva de 
resíduos recicláveis além dos ecopontos, especialmente contando com o 
apoio dos grandes geradores. 

 
Nome do participante: COMENTÁRIO 

 

 

Lúcio Macêdo 

 

Comentários sobre os 
slides de soluções para 

os resíduos da 
construção civil e 

industriais 

Produzimos muitos resíduos industriais como também 
resíduos da construção civil. Identificamos para São Luís, 
através de um estudo feito por nós, que temos vários “bota-
fora” na cidade. Para o restante da ilha e os demais municípios 
do Estado há verdadeiros lixões formados por pequenas e 
médias indústrias que obviamente não estão destinando seus 
resíduos para o aterro da Titara. 

 

 

Pedro Duarte 

 

(Floram Engenharia) 

Esses produtos que estão sendo apresentados hoje abordam 
apenas as soluções tecnológicas e o desenvolvimento de 
cenários considerando as soluções previstas apenas para a 
RMGSL. Na Etapa 4 iremos trabalhar a questão de fiscalização 
e sistemas de informação, praticamente inexistentes na região. 

Como já abordado, as soluções para o tratamento e a 
disposição final dos resíduos sólidos industriais e de saúde já 
existem na RMGSL, porém, não há fiscalização nos hospitais, 
demais unidades de saúde e nas indústrias. Devemos lembrar 
que, de uma maneira geral, não se trabalha corretamente se 
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não é fiscalizado. Assim, ainda que exista o aterro de resíduos 
industrial da Titara e duas empresas que promovem o 
tratamento de resíduos industriais perigosos pela tecnologia 
de incineração, se não houver fiscalização efetiva nas 
indústrias a tendência da disposição inadequada continuará. 

Cabe lembrar ainda que a gestão de resíduos de serviços de 
saúde varia entre os municípios. Por exemplo, em São José de 
Ribamar há uma gestão melhor já que a prefeitura firmou um 
contrato com prestadores de serviços para atender todas as 
unidades de saúde públicas. Por outro lado, em alguns 
municípios do Munim, não há contrato com empresas 
especializadas no gerenciamento de RSS. 

 
ATO III – PAUSA COM COFFEE BREAK 
Após a primeira parte da apresentação técnica do Sr. Pedro Duarte e os comentários dos 
participantes, o Mestre de Cerimônias anunciou um intervalo, no qual seria servido um café, 
e após o qual o seminário seria retomado. A seguir, apresenta-se a transcrição deste 
pronunciamento.  

MC - Teremos agora o coffee break e retomaremos as atividades dentro de 10 minutos, para 

a continuação da apresentação. 

(Retomada da apresentação do Eng. Pedro Duarte, e durante a mesma foi chamada a 
Advogada Isabella Pearce Monteiro para apresentar o Produto 7.2 referente aos 
Consórcios Públicos Intermunicipais).  

Nome do explanador: 
Isabella Pearce Monteiro 

 

Fala: 

 

Bom dia a todos, sou Isabella Pearce, advogada ambiental, professora com 
doutorado em Direito Ambiental e consultora. Alguns de vocês já me 
conhecem porque sou a mediadora do Grupo de Sustentação do PGIRS, e 
fui também chamada pela Floram Engenharia para prestar consultoria 
acerca do produto referente ao tema consórcios públicos intermunicipais.    

Para implementar o PGIRS em uma região metropolitana que congrega 
vários municípios é oportuno que se pense num modelo de gestão 
integrada através de consórcio público. O próprio Edital da AGEM já vem 
apontado que a empresa contratada deve elaborar todos os modelos de 
documentos necessários para a criação de um consórcio específico para a 
gestão de resíduos na RMGSL, modelos esses como: Protocolo de 
Intenções, Estatuto do Consórcio, Contrato de Rateio e outros estruturados 
em Anexos.  

Portanto, para atender ao Edital, nós elaboramos todos os modelos e 
trâmites necessários para a criação de um novo consórcio para a região. 
Porém, enquanto estávamos elaborando esse trabalho, descobrimos que 
já existe um consórcio público aqui no Maranhão que abrange a grande 
maioria dos municípios que são integrantes do PGIRS, à exceção de 
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Alcântara, que é o CONLESTE, que está aqui representado pelo seu 
secretário executivo Ozenildo Correia. 

Portanto, nós não apenas fizemos o que estava previsto no Edital, que seria 
a descrição do passo-a-passo e dos modelos de documentos para a criação 
de um novo consórcio, como também propusemos uma solução alternativa 
de considerar a gestão pelo do consórcio já existente (CONLESTE) e 
fizemos um esquema de como seria a integração de Alcântara neste 
consórcio.  

Conseguimos identificar, assim, duas soluções para a implementação do 
PGIRS de forma consorciada: a primeira é a criação de um novo consórcio 
com os municípios integrantes do PGIRS e voltado especificamente para a 
gestão de resíduos; e a segunda é utilizar-se do consórcio que já existe e 
que já integra todos os municípios do PGIRS, à exceção de Alcântara, já 
que ele se trata de um consórcio multifinalitário e que, dentro das suas 
finalidades, está a gestão do saneamento básico, o que compreende 
também os resíduos sólidos. 

De toda forma, lembramos que a adesão de um município a qualquer 
consórcio é voluntária e que caberá aos municípios do PGIRS escolher qual 
solução lhes é mais apropriada.  

 (Após essa fala introdutória, iniciou a apresentação dos itens abaixo, 
inseridos nos slides) 

 Consórcios públicos 
 Vantagens do consórcio público 
 Desvantagens do consorcio publico 
 Gestão consorciada 

 

(Após a apresentação da Adv. Isabella Pearce, o público participou realizando 
comentários, que estão transcritos abaixo) 

Nome do participante: COMENTÁRIO 

Pedro Aurélio Carneiro 

(AGEM) 

Acho importante lembrar nesse momento que dentro das atividades 
previstas no estatuto do CONLESTE já tem uma previsão relacionada aos 
resíduos sólidos. 

 

Isabella Pearce 

 

(Consultora da Floram 
Engenharia) 

Sim, conforme eu já havia dito antes, o Estatuto Social do CONLESTE 
prevê múltiplas finalidades para esse consórcio, e uma das finalidades é a 
gestão de resíduos, que é um dos quatro elementos do saneamento básico.  

Então, se os municípios do PGIRS decidirem que a opção do CONLESTE 
é a melhor, ela tem a vantagem de ser mais célere para implementar o 
PGIRS de forma consorciada, apesar de não ter o foco exclusivo na gestão 
de resíduos. Mas lembramos que a decisão de qual solução adotar caso 
seja decidida uma solução consorciada caberá aos municípios, que são 
livres para decidir se acham melhor a solução de utilização do CONLESTE 
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ou a criação de um novo consórcio específico para gestão de resíduos e 
limitado aos municípios da RMGSL. 

 

Márcio Mendonça 

(jornalista) 

Essa senhora tentar vender o modelo de consórcios é uma 
proposta fascista! Se eu soubesse que vocês iriam falar de 
consórcios, teria me preparado para trazer argumentos 
contrários.  

Nós temos treze municípios metropolitanos e duzentos e 
tantos não metropolitanos e estamos engatinhando em um 
sistema de metropolização. Esse modelo que está sendo 
proposto aqui pelo Pedro Duarte é um modelo trivial. Não teve 
em nenhuma região metropolitana, qualquer consórcio, 
embutido, para fazer Planos de Gestão de Resíduos.  

Eu vejo que o Pedro Duarte não está seguindo a metodologia 
apresentada lá no Termo de Referência. Em momento algum 
o TR fala em consórcio público para gestão de resíduos. 
Porque o consórcio tem uma gama de interesses difusos que 
não se ambientam numa gestão de resíduos que não tem 
especialistas na área. Consórcio nenhum no Maranhão deu 
resposta as suas atividades. Não têm nenhum consórcio com 
resultado objetivo prático.  

E eu não vou mais ficar nessa plenária, irei me retirar em 
protesto contra essa proposta fascista! 

 

Domingos Sávio 

(Engenheiro) 

A proposta de consorcio é uma proposta indicada, não 
imposta. Um exemplo disso é: se os municípios de Codó e 
Caxias optarem por fazer um consórcio desse modelo, eles 
têm autonomia para fazer.  

O que acontece é que talvez o Márcio Mendonça não tenha 
muita expectativa porque não temos um amadurecimento, já 
que nunca aconteceu algo do tipo, na prática. Desde que foi 
criada a primeira proposta de consórcio com 4 municípios, 
houve muitos interesses políticos, ou seja, politicagem. 

Infelizmente não vimos a coisa se efetivar e estamos aqui hoje 
em um debate vazio de pessoas sendo que essa plenária 
deveria estar repleta de membros interessados neste tema.  

Para existir essa proposta, independente da realidade 
metropolitana, qualquer município pode fazer um consórcio, 
mas é óbvio que se tiver um instrumento para a gestão do 
consórcio se torna muito mais fácil acompanhar e cobrar as 
responsabilidades. 

Isabella Pearce  O senhor que falou que a proposta é fascista, por favor, pode 
informar o seu nome? Todas as suas considerações irão 
constar na Ata, e de antemão gostaria de dizer que não existe 
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(Consultora da Floram 
Engenharia)  

qualquer razão para classificar esse evento ou a proposta 
como fascista.  

O senhor está aqui e está tendo plena liberdade de falar o que 
quiser, mesmo quando está falando algo que não condiz com 
a verdade.  

Tudo o que eu apresentei aqui sobre consórcios foi com base 
numa demanda expressamente prevista no Termo de 
Referência da AGEM para a elaboração do PGIRS. Está lá, na 
Etapa 2, a apresentação de documentos-modelos referentes a 
consórcios. Foi o TR que previu essa solução e a empresa 
contratada e eu, na qualidade de consultora, apenas 
executamos o que o TR expressamente demandava. 

A divulgação do evento dizia que seriam apresentados os 
produtos dessa etapa. Por favor, não vá embora, o senhor 
falou tudo o que quis, estou agora respondendo e explicando. 

 
 Márcio Mendonça 

(jornalista) 
Não me venha chamar de senhor, e você já falou demais, não 
quero ouvir mais nada de você, estou me retirando do 
auditório.  

(O Sr. Márcio Mendonça sai do auditório) 
 

Pedro Duarte 

 

(Floram Engenharia) 

Gostaria de deixar algumas coisas claras: 

Esse plano não é do Pedro Duarte, mas sim da Floram 
Engenharia e Meio Ambiente empresa que venceu a licitação.  

Todas as propostas e soluções aqui apresentadas se baseiam 
estritamente no que foi previsto no Termo de Referência da 
AGEM, incluindo o tema consórcio. Por isso, a FLORAM 
contratou uma consultora especialista na área e com 
capacidade para desenvolver tal trabalho. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) 
prevê expressamente a gestão consorciada dos resíduos, 
portanto, todo e qualquer plano de resíduos em região 
metropolitana, ainda que não tenha uma previsão explícita no 
edital, que não foi o caso aqui, deve abordar o tema. Cabe citar 
que o consorciamento assim como os planos de resíduos 
elaborados favorecem o recebimento de recursos do Governo 
Federal para a gestão de resíduos.  

Então eu fico muito chateado com isso que aconteceu aqui no 
evento, porque jornalistas tem a missão de falar e buscar a 
verdade, e não de fazer esse tipo de coisa e depois sair 
difamando pessoas e empresas de maneira irresponsável. 
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Pedro Aurélio Carneiro 

(AGEM) 

Vamos deixar as coisas claras. Este evento compõe uma 
iniciativa da AGEM para a elaboração de um plano de gestão 
de resíduos para a Região Metropolitana da Grande São Luís, 
que inclui treze municípios. 

O que está sendo apresentado hoje é um trabalho contratado, 
fruto de uma licitação vencida pela Floram Engenharia, que 
segue à risca um Projeto Básico que compõe o Edital. Os 
explanadores estão somente seguindo o que está prescrito no 
Edital. Não tem nada de pessoal, está tudo dentro do script. E 
tudo que foi previsto no Projeto Básico está dentro da 
legalidade brasileira. Não estamos trazendo nenhuma 
novidade para essa apresentação.  

Repudiamos veementemente as agressões dirigidas pelo 
Márcio Mendonça, que se encontra ausente e que fala o que 
quer e se retira irresponsavelmente do auditório para não ouvir 
o que não quer. Não foi para comportamentos dessa maneira 
que esta assembleia foi convocada. Peço desculpas ao 
engenheiro Pedro Duarte e à advogada Isabella Pearce.  

Vamos dar continuidade à apresentação da Etapa 2 do PGIRS. 
E só deixar bem claro que não há nenhuma obrigatoriedade de 
adesão a qualquer consórcio, e sim uma faculdade aos 
municípios em nome da eficiência e resultados da 
possibilidade de se consorciarem no ambiente considerado 
pela legislação brasileira. O consórcio é uma entidade de 
direito público que poderá ser formada, sendo uma forma de 
buscar maior eficiência na aplicação de recursos públicos. 

 Jorge (Funasa) 
Essas informações sobre os consórcios que o evento está 
proporcionando é estritamente importante, pois eu estou 
trabalhando com 113 Municípios do Maranhão, com população 
de até 50 mil habitantes, para a elaboração dos seus Planos 
Municipais de Saneamento Básico. 

Os prefeitos e a comunidade estão com dificuldades em saber 
o que fazer com os resíduos, porque as prefeituras não têm 
condições de gerenciarem os mesmos. Esse esclarecimento 
que está sendo apresentado aqui sobre a possibilidade de 
consorciamento eu passarei na 3ª etapa das nossas reuniões, 
levando esse aprendizado aos municípios que irei visitar.  

Nós, servidores públicos, apesar de trabalharmos com 
saneamento, não temos conhecimento sobre este tema de 
consórcios. Para mim, essa informação é importante porque 
vou ter que repassar aos municípios, independente deles 
fazerem licitação ou se tem empresa A, B ou C. 

Tenho que parabenizar ao grupo que está trabalhando na 
elaboração do PGIRS, pois estou tendo uma visão mais clara 
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do assunto. Para mim, como servidor da FUNASA, preciso 
conhecer esse trâmite legal aqui apresentado para poder 
repassar aos 113 municípios maranhenses.  

 Isabella Pearce 

(Consultora da Floram 
Engenharia) 

Apenas para concluir essa rodada de discussão e permitir que 
o Pedro Duarte continue a apresentação, queria frisar 
novamente que a formação de consórcio é facultativa, nenhum 
município é obrigado a fazer consórcio, e o que nós propomos 
aqui está tudo descrito no Termo de Referência da AGEM. 
Seguimos tudo o que o TR da AGEM pedia para elaborar, 
seguimos todo o script que a AGEM nos pediu e que está em 
pleno acordo com a PNRS e com o que há de tendência no 
Brasil não só para a gestão de resíduos sólidos, como também 
de outros temas.  

 
(Retomada da apresentação do Eng. Pedro Duarte sobre o Produto 7.3 referente às 
especificações técnicas e procedimentos operacionais da limpeza pública).  
 

Nome do explanador: Pedro Duarte 

 

 

Fala: 

 

 Produto 7.3: 
 Especificações técnicas e procedimentos operacionais da limpeza 

pública. 
 Conclusão e recomendações 

 
ATO V – DEBATES (retomada) 
O Mestre de Cerimônias solicitou aos participantes que encaminhassem suas 
perguntas/questionamentos à organização do seminário e convidou mais um membro 
(Isabella Pearce Monteiro) para integrar a mesa e, assim, auxiliar na mediação do debate. 
Para detalhes, veja a transcrição a seguir.  

MC – Retomamos agora os debates, e solicitamos a todos aqueles que ainda não entregaram 

suas perguntas escritas que procurem às colaboradoras da organização para o fazerem, e 

aqueles que desejam de manifestar oralmente, que levantem a mão para a passagem do 

microfone.  
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Nome do participante: COMENTÁRIO 

Aníbal Verrí 

(representante da 
Prefeitura de São José 

De Ribamar) 

Olha, não estou aqui me colocando contra a ideia do consórcio público, mas 
gostaria somente de entender mais. Então pergunto à Isabella: porque 
vocês priorizaram a solução do consórcio e não outra, como o 
estabelecimento de uma Parceria Pública-Privada? 

Isabella Pearce 

 

(Consultora da Floram 
Engenharia) 

Muito obrigada pela sua pergunta, Sr. Aníbal. Veja bem, 
novamente friso que a solução do consórcio não foi uma 
escolha da Floram ou minha. Estamos apenas seguindo o 
Termo de Referência da AGEM, logo a razão de termos feito 
um trabalho com base nessa solução se deveu ao fato de que 
o Edital assim exigia.  
Ainda tivemos a proatividade de buscar, dentro do que o TR demandava, 
outras possibilidades que fossem de implementação mais célere e 
eficiente. Por isso que a gente, para além de criar os modelos de 
documentos para a criação de um novo consórcio conforme o TR pedia, 
também fomos ver se era possível utilizar-se de um consórcio já existente. 

Então propomos duas soluções, sempre dentro do que o TR pedia, e 
caberá aos municípios do PGIRS escolher o que preferem.   

 

Para além disso, é oportuno frisar que existem inúmeras 
razões de ordem técnica e legal que apontam a solução da 
gestão consorciada como a mais indicada para a região 
metropolitana. Lembro que a PNRS não apenas prevê e 
permite a gestão consorciada dos resíduos, mas vai além 
disso: incentiva os municípios a adotarem essa solução. De 
toda forma, talvez o engenheiro Pedro Aurélio Carneiro, como 
representante da AGEM, tenha mais legitimidade para apontar 
quais foram as razões da AGEM ter previsto essa solução no 
seu TR.  

Nós não poderíamos entregar um modelo de contrato de 
parceria público-privada se não é isso o que o Termo de 
Referência está pedindo. Entretanto, o consórcio público 
intermunicipal goza das mesmas prerrogativas das prefeituras 
municipais, portanto pode sim prever contratos de concessões. 

 

Pedro Aurélio Carneiro 

(AGEM) 

A titularidade dos serviços de limpeza pública é municipal. Entretanto, o 
consórcio intermunicipal é o melhor modelo de gestão para mudar a 
realidade da gestão de resíduos na RMGSL, a partir do Plano.  

Nenhum dos municípios da região, incluindo o mais importante, que é São 
Luís, detém todos os elementos indispensáveis para uma boa gestão.  

Legislação específica os municípios até possuem, mas o grande problema 
é a falta de fiscalização na região.  
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Há grande carência na gestão e vemos isso diariamente no 
desenvolvimento do nosso trabalho. Nota-se claramente a falta de 
prioridade e de sensibilização das administrações municipais para as 
questões referentes à gestão dos resíduos sólidos. A Isabella apresentou 
a importância do consórcio e a dificuldade financeira dos municípios, mas 
o principal problema não é esse, mas sim a falta de vontade de fazer.  

Digo mais sobre os municípios e gestores pressionados nas ações iniciais 
promovidas pelo Ministério Público: isso não tem nenhuma efetividade por 
que essas ações pedem o fechamento dos lixões. Os juízes sentenciam o 
fechamento dos lixões, mas esses continuam funcionando. Temos no 
Maranhão um total de mais de 200 lixões funcionando em 217 municípios. 
Nós temos provas inequívocas do desinteresse dos prefeitos para com 
essa questão, pois eles não se sensibilizam.  

Uma das ações que a AGEM desenvolveu, já se antecipando, para ganhar 
um pouco de tempo, foi a contratação do único aterro sanitário que existe 
aqui no Maranhão, que é o Titara, localizado dentro da região 
metropolitana, para oito municípios através do contrato e para dois 
municípios através de convênio.  

Os municípios beneficiados através do convênio que já tinham contrato 
com o Titara, são Raposa e São José de Ribamar. Além disso, faltava 
disciplinar a disposição dos resíduos de oito municípios que estão na região 
metropolitana que ainda utilizavam lixões. Fizemos o contrato com o Titara 
para receber o lixo desses municípios, bancado pelo recurso estadual 
através da AGEM. Esse contrato foi assinado dia 25/07, mas dos oito 
municípios apenas Morros, Axixá e Paço do Lumiar estão efetivamente 
utilizando o referido aterro.  

Nós disponibilizamos recursos que não foram aproveitados pelos 
municípios e que não demonstraram qualquer interesse no uso. Os 
municípios não se interessaram, não querem e não fazem questão de 
aterro sanitário, com exceção de Morros, Axixá e Paço do Lumiar. Nós 
temos cinco municípios que não manifestaram nenhum interesse sobre 
isso.  

Estamos pagando a disposição de resíduos no aterro sanitário para eles. 
Então, não é falta de recurso financeiro e nem técnico por que bastava eles 
redirecionarem os resíduos para o aterro.  

Bacabeira, por exemplo, é um caso típico dessa crítica que estou fazendo. 
O município tem um lixão que fica praticamente ao lado do aterro sanitário 
Titara, ou seja, a distância de transporte é praticamente a mesma, de cerca 
de 5 km. Porém, eles preferiram continuar usando o lixão e não deram 
satisfação para a equipe do Estado que se disponibilizou a ajudar o 
município. 

Essa solução faria com que os prefeitos fossem liberados de uma 
improbidade administrativa. Todos os prefeitos já foram ajuizados, e alguns 
processos já chegaram a instâncias como o Tribunal de Justiça do 
Maranhão.  

Nós temos que respeitar a vontade do município, não estamos impondo as 
soluções aos municípios. Inclusive cada município pode continuar com a 
execução dos serviços de limpeza pública e gestão de resíduos na forma 
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como vêm fazendo. O que nós estamos fazendo é um plano que considera 
uma proposta de consorcio com vistas a melhorar essa gestão.  

A precariedade é tão grande que nós não podemos nem dizer que tem um 
município que se destaca. O Município de São José de Ribamar até que se 
destaca, mas ainda de uma forma muito tímida e nós precisamos de mais 
ainda do que São José de Ribamar vem fazendo e muito mais do que São 
Luís vem fazendo.   

São José de Ribamar acha que seus problemas de gestão de resíduos 
estão resolvidos? 

Sr. Aníbal Verri Pinheiro 
(representante da 

Prefeitura de São José 
de Ribamar) 

Não estão! Porque há um impacto financeiro enorme e a gestão não tem 
sustentabilidade financeira. 

 
 

Pedro Aurélio Carneiro 

(AGEM) 

São Luís tem uma Parceria Pública-Privada que traz um peso enorme para 
a Prefeitura, já que se trata de um contrato mensal com custo de 10 milhões 
de reais. A Prefeitura sacrifica as outras atividades por um compromisso 
que tem com a gestão de resíduos sólidos e, mesmo com esse valor 
elevado, não há sequer fiscalização.  

Para São Luís manter uma equipe de fiscalização nas ruas custaria uma 
estrutura de fiscalização, que é fundamental, mas o município tem muitas 
dificuldades.  

Sr. Aníbal Verri Pinheiro 
(representante da 

prefeitura de São José 
de Ribamar) 

O custo da coleta e do transporte de resíduos consome o dinheiro que seria 
necessário para implantar uma fiscalização. 

 

Pedro Aurélio Carneiro 

(AGEM) 

Nós do Estado não estamos querendo tirar a prerrogativa dos municípios. 
Estamos conversando, tentando ajudar e cooperar com as prefeituras, já 
que o Estado também tem obrigação de atuar nessa área de forma 
supletiva. 

 

Ozenildo Correia  

(CONLESTE) 

Em relação a atitude do jornalista Márcio Mendonça, já conhecemos ele de 
muito tempo e de outros eventos, nos quais ele sempre polemiza. Peço 
desculpas aos senhores Pedro Duarte e Isabella Pearce em nome do 
Estado do Maranhão. 

O trabalho que está sendo apresentado aqui não está impondo nada. 
Foram feitas duas propostas de acordo com a legislação vigente. O trabalho 
deixa claro que os municípios irão decidir pela criação de um consórcio 
novo ou não, ou se vão aderir a um consórcio já existente. 

Há um grande equívoco da sociedade sobre os consórcios públicos, como 
um todo. A lei de consórcios deixa muito claro que o consórcio são os 
municípios. Não existe o CONLESTE se não existir os municípios. Trabalho 
com consórcio público desde 1998 e o grande desafio para nós, 
principalmente no Maranhão, é não conseguirmos sentar na mesma mesa 
e nos unirmos em prol de uma temática.  
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Nós tivemos muitas dificuldades em organizar as cooperativas do 
Maranhão, já que não conseguíamos unir as pessoas para se organizar.  

A mudança de gestores a cada 4 anos é um problema para os consórcios, 
pois há muita perda de tempo. As câmaras setoriais dentro dos consórcios 
facilitam muito os trabalhos das prefeituras, pois atuam diretamente com o 
secretariado da prefeitura e a equipe técnica do próprio consórcio. As 
câmaras são estratégicas para a gestão como um todo. O CONLESTE tem 
uma área territorial muito grande e os prefeitos tem debatido muito sobre 
isso a cada gestão. 

Em 2016 pegamos nosso mapa de municípios, onde 
vislumbramos uma facilidade em trabalhar o Delta, Lençóis e 
o Baixo Munim. As vantagens dos municípios se consorciarem 
é a articulação, facilidade de juntar os 13 secretários de meio 
ambiente para discutir sobre os resíduos sólidos, como 
também levar os prefeitos para debater a gestão de resíduos 
sólidos em Brasília. Outras vantagens são a economia de 
escala, redução de gastos, descontos na compra de itens e 
serviços em maiores quantidades. Cito ainda a possibilidade 
de contratar o consórcio para promover a fiscalização, 
montando uma equipe específica e dividindo os custos com as 
demais prefeituras. 
Na visão dos técnicos do CONLESTE, a partir de alguns estudos 
elaborados e pesquisas, é inviável atender a Lei nº 12.305/2010 se não for 
de forma consorciada. 

A vantagem do CONLESTE é que já existe um Estatuto e uma equipe. O 
que está faltando é fazer a mobilização com os prefeitos para o diálogo, 
que as vezes o prefeito nem sabe que existe um consórcio como esse. 

 

Jorge (FUNASA) 

A grande dificuldade dos prefeitos é a ignorância, pois eles têm a ideia de 
não querer ficar com os resíduos na região. Os gestores municipais não 
têm interesse e conhecimento, eles acham que não vale a pena realizar 
gestão dos resíduos. 

Além disso, há secretários de meio ambiente atuando nos cargos sem 
nenhum conhecimento técnico. Uma solução seria em dar oportunidades 
aos profissionais recém-formados em Engenharia Ambiental.  

A contaminação da água preocupa. Uma sugestão é a possibilidade de usar 
os trens para transportar os resíduos e levar até Rosário, beneficiando 
Santa Rita e Bacabeira. 

 

Pedro Aurélio Carneiro 

(AGEM) 

O Titara é uma empresa privada assim como a Companhia Ferroviária do 
Nordeste. Os engenheiros do Titara conhecem o custo de transporte dos 
resíduos. Eles sabem que existe uma ferrovia, e a busca por alternativas 
de transporte, está no alcance deles. Se até agora isso não aconteceu é 
porque não interessou a um dos lados ou ao transportador (ferrovia) ou ao 
Titara. 

Se por acaso não interessar à Prefeitura de Alcântara fazer parte do 
CONLESTE, ou ao contrário, como o município já tem uma situação 
peculiar dentro da região metropolitana, poderia considerar o formato atual 
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do CONLESTE atendendo os 12 municípios e Alcântara ser atendida por 
solução específica individualizada. 

Sr. Aníbal Verri Pinheiro 
(representante da 

prefeitura de São José 
de Ribamar) 

Qual o foco principal do CONLESTE? 

 

Ozenildo Correia  

(CONLESTE) 

O CONLESTE iniciou na agricultura familiar. Era uma agência que abrangia 
os municípios da Ilha de Maranhão, o Munim, Lençóis e parte da região do 
Itapecuru.  

Montaram uma agência com a articulação dos prefeitos, que foi 
amadurecendo ao longo dos anos. Após a criação da Lei de Consórcios, 
em 2005, o Prefeito de Icatu conseguiu adequar a agência para o 
CONLESTE, criado em 2012. 

 

Pedro Aurélio Carneiro 

(AGEM) 

Para finalizar. Nós estamos aqui apresentando e discutindo a Etapa 2 do 
plano de gestão de resíduos sólidos. Todo mundo tem direito ao debate e 
hoje aconteceu um incidente devido à manifestação do Márcio Mendonça.  

Gostaria de pedir para que a Ata do evento deixe registrado de que isso foi 
um incidente, e que a opinião manifestada pelo Márcio Mendonça não é 
compartilhada pelo público geral. 

 

Isabella Pearce  

(Consultora da Floram 
Engenharia) 

A Ata irá registrar todo o evento, conforme o mesmo ocorreu, incluindo a 
fala do Márcio Mendonça e as falas posteriores de outros membros do 
debate que repudiaram a forma como o mesmo se manifestou. Ao ler a Ata 
por inteiro, o leitor poderá ter respostas e explicações para todas as 
afirmações infundadas feitas pelo Márcio Mendonça bastando. 

Finalizado o debate, a mediadora encerrou o seminário, agradeceu a presença de todos e 
informou aos participantes que a apresentação feita pelo Engenheiro Pedro Duarte bem como 
os outros produtos do PGIRS estarão disponíveis no blog pgirsmaranhao.wordpress.com. 
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Anexo 27 – Slides com a apresentação do Seminário da Etapa 2 do PGIRS 
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Anexo 28 – Registro Fotográfico 
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Fotografia 1 a 6 – Registros fotográficos realizados durante o Seminário do Prognóstico. 
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 SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DAS ETAPAS 3 E 4 

6.1 Apresentação 

Este Capítulo apresenta o relatório de realização do Seminário de Apresentação e Discussão 
do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira e Diretrizes para a Educação Ambiental 
(Etapa 3) e as Estratégias de Implementação, Capacitação, Difusão e Promoção do Plano 
(Etapa 4). No presente relatório são descritos os processos de divulgação e mobilização social 
antes e após o evento, além da descrição sucinta do Seminário. 

Definiu-se, em reunião entre representantes da Agência Executiva Metropolitana (AGEM) e 
da Floram Engenharia e Meio Ambiente, que os Produtos das etapas 3 e 4 do PGIRS seriam 
apresentados em um mesmo evento possibilitando ao público presente melhor compreensão 
da continuidade no processo de planejamento.  

6.2 Organização do seminário  

6.2.1 Local, data e horário 

O Seminário foi realizado no dia 16 de maio de 2019, às 09h00, no Auditório do Palácio dos 
Leões, em São Luís. O início do evento atrasou 30 minutos em relação ao horário previsto, 
oito horas e trinta minutos, decorrente do aguardo para a chegada do público participante. 

6.2.2 Divulgação e mobilização 

Tendo em vista que os produtos que compõem a Etapa 3 e 4 são de natureza 
predominantemente técnica, a mobilização e a divulgação enfatizaram a participação dos 
atores que trabalham com gestão de resíduos sólidos na RMGSL, identificados pela AGEM, 
visando contribuições qualificadas no evento. Tais atores são os membros do Grupo de 
Sustentação deste PGIRS além de outros técnicos representantes dos órgãos do Estado e 
municipais e de consórcios públicos intermunicipais.  

Todos os atores foram convidados a participar do evento pelo envio de e-mail (Anexo 29) 
contendo o convite (Figura 5.1).  
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Figura 6.1 – Convite digital enviado por e-mail para os atores de interesse. 

6.3 Realização do Seminário 

O seminário contou com a presença de 23 participantes, considerando o número de 
assinaturas na lista de presença (Anexo 30). Como parte da metodologia de organização do 
seminário, foi proposta a seguinte programação: 

 Fase 1 – Abertura: 

o Mensagem de boas-vindas e leitura da metodologia do seminário; 

o Composição da mesa de abertura; 

o Pronunciamento dos integrantes da mesa; 

o Destituição da mesa de abertura. 

 Fase 2 – Exposição Técnica: 

o Apresentação dos Produtos das Etapas 3 e 4. 

 Fase 3 – Coffe Break; 

 Fase 4 – Plenária. 
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o Esclarecimentos de dúvidas e proposições do público presente. 

6.3.1 Síntese da apresentação e encaminhamentos. 

Como parte da metodologia do seminário, foi informado ao público presente que a 
manifestação quanto ao conteúdo apresentado deveria ser reservada à Fase 4, sendo que as 
considerações dos participantes quanto ao conteúdo apresentado poderiam ser realizadas por 
meio de perguntas escritas ou manifestação oral. Entretanto, durante a exposição do conteúdo 
técnico, optou-se por possibilitar as intervenções e debates na medida em que a apresentação 
transcorria.  

Entre as dúvidas e sugestões foram levantadas questões sobre os aspectos financeiros e 
econômicos da gestão; a busca pela sustentabilidade econômica; situação da logística reversa 
na região; aspectos relacionados à implantação de aterros sanitários na RMGSL. 

Num contexto geral, o seminário transcorreu de forma tranquila, não havendo por parte da 
maioria dos presentes, contestações ou dúvidas com relação ao conteúdo exposto. Todas as 
questões levantadas foram devidamente debatidas e esclarecidas pela equipe da Floram e da 
AGEM, sendo que a descrição detalhada se encontra na Ata elaborada para documentar o 
evento.  

O encerramento do seminário ocorreu às 12h30, se estendendo até o início do período da 
tarde em função da grande quantidade de informações apresentadas e pela possibilidade de 
manifestação de todos os presentes. 

A Ata contendo o registro detalhado do seminário é apresentada no Anexo 31. Os slides 
utilizados no seminário com os resultados dos produtos elaborados nas Etapa 3 e 4 do PGIRS 
integram o Anexo 32.  

No Anexo 33 é apresentado breve registro fotográfico realizado durante o evento.   

6.4 Considerações finais 

O Seminário pôde ser considerado bem-sucedido, tendo em vista que todos os resultados 
decorrentes dos produtos das Etapas 3 e 4 foram apresentados e aprovados pelo público 
presente.  

Os participantes interessados em expor suas ideias e/ou dúvidas puderam manifestar-se, 
sendo que todas as dúvidas foram devidamente esclarecidas e as proposições foram 
debatidas pelos participantes e a equipe técnica da Floram e da AGEM.   

Pode-se concluir que o objetivo de compartilhar junto às representações qualificadas da 
sociedade da RMGSL os estudos econômicos e financeiros, as diretrizes para a educação 
ambiental e os aspectos da implementação do Plano foram alcançados. 
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ANEXOS 

 Anexo 29 – Comprovantes de envio do convite digital por e-mail; 

 Anexo 30 – Lista de presença;   

 Anexo 31 – Ata; 

 Anexo 32 – Slides com a apresentação do Seminário das Etapa 3 e 4 do PGIRS; 

 Anexo 33 – Registro Fotográfico. 

 

 

 

 

 

  

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís.  
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos.  254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 29 – Comprovantes de envio do convite digital por e-mail 
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Anexo 30 – Lista de Presença 
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Anexo 31 – Ata do Seminário de Apresentação e Discussão do Seminário das Etapas 3 e 4 
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ATA DO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS ETAPAS 3 E 4 

DATA: 16/05/2019 

HORÁRIO: 09:00 h 

LOCAL: Auditório do Palácio dos Leões  

ATO I - SAUDAÇÃO INICIAL E EXPOSIÇÃO DA METODOLOGIA DO EVENTO 

O evento foi conduzido por um Mestre de Cerimônias (MC), que inicialmente cumprimentou a 
plateia e na sequência introduziu o tema, os objetivos e a metodologia a ser adotada no 
seminário. A seguir, são transcritos os trechos enunciados pelo Mestre de Cerimônias. 

MC - Senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem vindos ao seminário de apresentação e 

discussão do estudo de viabilidade econômico-financeira e diretrizes para educação ambiental 

da comunidade (Etapa 3) e estratégias de implementação, capacitação, difusão e promoção 

do plano de gestão integrada de resíduos sólidos da Região Metropolitana da Grande São 

Luís (Etapa 4), uma iniciativa do governo do estado, por meio da Agência Executiva 

Metropolitana. 

MC - A proposta deste seminário é expor às autoridades públicas, aos agentes da área de 

resíduos e a toda a sociedade civil os produtos das Etapa 3 e 4 do PGIRS, para que esta 

possa contribuir para as possíveis soluções que serão apontadas no Plano.   

No presente evento, a metodologia adotada será a seguinte:  

Fase 1: composição e pronunciamento dos integrantes da mesa;  

Fase 2: explanação técnica;  

Fase 3: coffee break;  

Fase 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.  

Com relação às perguntas orais, será aberta uma lista de inscrição, para a apresentação das 

mesmas logo após o retorno do coffee-break, e qualquer interessado pode inscrever-se para 

realizar pergunta ou consideração oral, dentro do tempo de três minutos por pessoa.  
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Estando definida a metodologia do evento, passamos agora à sua primeira etapa. 

ATO II – COMPOSIÇÃO DE PALCO E EXPLANAÇÃO TÉCNICA  
Após a abertura do evento, o Mestre de Cerimônias convidou os senhores LIvio Jonas 
Mendonça Corrêa (Presidente da Agência Executiva Metropolitana – AGEM) e Pedro Alves 
Duarte (Engenheiro Ambiental da Floram Engenharia e Meio Ambiente, responsável técnico 
pela elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS) para comporem 
a mesa.  

Em seguida, o Mestre de Cerimônias convidou, para dar início aos pronunciamentos, o Senhor Lívio 
Jonas Mendonça Corrêa, que fez uma breve explanação, apresentando a estrutura e etapas do 
PGIRS. Para detalhes, apresenta-se a transcrição do referido pronunciamento.  

Nome do 
explanador: Livio Jonas Mendonça Corrêa 

 

Fala: 

 

 

Bom dia!  

Quero agradecer a presença de todos em mais um importante encontro deste Plano e 
ressalto que em breve nós teremos mais um evento, o Seminário de apresentação do 
PGIRS concluído (pré-agendado para o dia 30/05). 

Infelizmente, estamos contando com baixa participação dos representantes do poder 
público nos seminários. Se eu perguntasse quem está representando os municípios da 
Região Metropolitana da Grande São Luís acredito que poucos presentes acenariam 
positivamente. Nós sabemos que é difícil contar com a participação de representantes do 
Estado e, principalmente, dos municípios.  

Então, Pedro Aurélio e Pedro Duarte, nós temos que fazer uma verificação da forma de 
mobilização e divulgação para o próximo seminário, pois é muito importante a presença 
dos representantes do Governo. Devemos fazer uma divulgação específica para que os 
prefeitos, secretários municipais e membros da Assembleia Legislativa conheçam este 
Plano. Também é necessário que as Câmaras de Vereadores dos municípios estejam 
engajadas na sua implementação, que irá refletir nos municípios contemplados.  

Sem o conhecimento de todos os cidadãos da Região Metropolitana, o PGIRS será mais 
um documento que não será implementado, o que me preocupa. 

Sugiro considerarmos a possibilidade de alteração da data do último Seminário (previsto 
inicialmente para o dia 30/05), porque se não houver uma mobilização mais efetiva não 
haverá público, principalmente porque o auditório do Palácio Henrique de La Roque é 
maior que este.  

Na abertura do evento anterior eu chamei a atenção para este mesmo problema: a baixa 
participação dos municípios e das empresas que trabalham nesse setor, apesar da 
importância deste Plano. 

Este é o primeiro Plano de Resíduos Sólidos do Estado do Maranhão, com conteúdo 
amplo e interessante. Nos seminários anteriores fomos questionados sobre temas 
variados como a disposição de resíduos sólidos, educação ambiental, reciclagem e o 
aspecto social vinculado à gestão, dentre outros.  
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Além disso, frequentemente há questionamentos sobre a importância e o andamento do 
PGIRS. Ainda ontem em uma entrevista me perguntaram qual a importância real deste 
Plano de Resíduos Sólidos para a Região Metropolitana da Grande São Luís. Tenho 
alertado que infelizmente, de uma maneira geral, a questão dos resíduos sólidos ainda 
não é prioridade dos nossos gestores e isso precisa mudar.  

Um exemplo atual na RMGSL é que o Estado paga pela disposição final dos resíduos 
sólidos dos municípios em um aterro sanitário e alguns municípios continuam destinando-
os inadequadamente nos lixões. Tem município cuja distância entre o lixão e o aterro 
sanitário é de 500 metros, mas que não está promovendo a disposição adequada, mesmo 
com o Estado custeando. Eu apelei ao Ministério Público, que as vezes é pouco atuante. 
Também fui à Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) conversar com o secretário e 
convidá-lo para este evento de hoje. Pedi ajuda no sentido de punir os responsáveis dos 
municípios que estão na irregularidade, já que a Lei (PNRS) prevê a punição nesses 
casos. 

No mês passado foi noticiado na imprensa que o Ministro do Meio Ambiente esteve em 
São Luís quando foi apontado um lixão em Paço do Lumiar, em uma área particular, ao 
lado do lixão onde foi encerrada a disposição de resíduos. O Ministro abordou o assunto 
em rede nacional, o que é muito ruim para a região.  

Então, senhores, desculpem o desabafo, mas gostaria de estar bem mais satisfeito hoje, 
afinal estamos aqui apresentando mais uma etapa do Plano, pelo trabalho belíssimo 
desenvolvido pela Floram Engenharia. Eu agradeço à empresa pela paciência, já que, às 
vezes, passamos por problemas financeiros que tentamos contornar.  

Em relação ao conteúdo a ser exposto hoje, eu estava vendo a pauta e observei temas 
interessantes como a educação ambiental, a capacitação dos técnicos, a viabilidade 
econômica e a coleta seletiva. 

Sobre a educação ambiental, ontem nós recebemos os agentes de saúde que trabalham 
com os diretores das agências executivas e um professor me questionou porque nós não 
fazemos vídeos para serem mostrados nas escolas municipais. Nós nos 
comprometermos em trabalhar com vídeos dentro dos hospitais. No encontro de ontem, 
vimos que os médicos não estão sensibilizados para o trabalho com as viroses como a 
dengue e a chikungunya, doenças que nos assolam todos os dias. Uma médica afirmou 
que muitos médicos são negligentes em relação a isso. 

Outra questão relativa à educação ambiental é sensibilizar os professores para trabalhar 
com temas associados à gestão de resíduos, já que muitos ainda desconhecem o 
assunto.  

Então, senhores, peço que façamos uma reflexão hoje, aqui neste Seminário, visando 
uma maior participação no próximo evento. Temos que fazer a mobilização e divulgação 
específica e eu sugiro a impressão de exemplares do Resumo Executivo do Plano para 
entregarmos aos prefeitos e secretários municipais, para mostrar que os munícipios deles 
serão beneficiados pelo Plano. Vamos rever a data do seminário final que está previsto 
para o dia 30 de maio. Se for para termos adesão de todos os atores que citei, vamos 
considerar a possibilidade de adiar em prol da melhor divulgação do Plano 

Quero agradecer novamente a presença de vocês, os heróis, as pessoas que também 
estiveram aqui no evento anterior. 

Boa apresentação Pedro Duarte.  

Obrigado e bom dia! 
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Na sequência, o Mestre de Cerimônias convidou para pronunciamento o Senhor Pedro Duarte, 
Engenheiro Ambiental e especialista em Resíduos Sólidos. Neste momento, a plateia teve a 
oportunidade de conhecer com mais detalhes todos os aspectos técnicos envolvidos na 
elaboração do PGIRS. Tais informações foram apresentadas por meio de slides (PowerPoint) 
e explicadas pelo técnico da Floram Engenharia e Meio Ambiente. Foram abordados diversos 
tópicos pertinentes à temática de Resíduos Sólidos, como pode ser visto no quadro abaixo. 
(Cabe notar que uma cópia digitalizada desta Apresentação está disponível no Anexo 4 do 
presente relatório).  

Nome do 
explanador: Pedro Duarte, Engenheiro Ambiental e especialista em resíduos sólidos da Floram 

Engenharia e Meio Ambiente. 

 

Tópicos 
Abordados 
durante a 

apresentação de 
slides 

Bom dia a todos! 

Agradeço as palavras do Livio e concordo em revermos a data do seminário de conclusão 
do Plano considerando que hoje é dia 16 e o próximo evento está pré-agendado para o 
dia 30, prazo curto para uma mobilização efetiva. 

Sobre a forma de mobilização e participação da população nos eventos, vale lembrar que 
o Produto 1 desse PGIRS, já aprovado pela AGEM, foi o Plano de Ação e Mobilização 
Social, que aborda todos os aspectos referentes à mobilização e divulgação de todos os 
eventos do PGIRS. 

Ressalto que em todos os eventos seguimos o rito previsto no Produto 1. Além disso, 
reitero o que já foi falado nos seminários anteriores sobre a importância do Grupo de 
Sustentação (GS) no apoio à divulgação dos eventos do Plano. Então, reforço que 
contamos com vocês, membros do GS, para replicar as informações postadas no grupo 
de WhatsApp com representantes dos 13 municípios da RMGSL.  

Apresentação em slides, com o seguinte conteúdo:  

Slides da Etapa 3: 
 

 Unidades de Gerenciamento de Resíduos; 
 Cenários; 
 Custos de implantação e operação dos cenários; 
 Viabilidade econômico-financeira; 
 Busca pela Sustentabilidade financeira; 
 Educação Ambiental; 
 Valorização de resíduos; 
 Diretrizes para a Educação Ambiental. 

 

Slides da Etapa 4: 
 

 Diretrizes para Capacitação Técnica; 
 Cursos de Capacitação; 
 Oficinas de Educação; 
 Palestras; 
 Seminários; 
 Visitas Técnicas; 
 Controle e Fiscalização do PGRS; 
 Ações do Poder Público; 
 Diretrizes para a Coleta Seletiva; 
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 Definição da forma de prestação do serviço; 
 Parcerias para Reciclagem; 
 Responsabilidades; 
 Monitoramento do PGIRS; 
 Ouvidoria; 
 Indicadores de Desempenho; 
 Relatório anual; 
 Metas; 
 Programas e Projetos. 

 
ATO III – PAUSA COM COFFEE BREAK 
Após a primeira parte da apresentação técnica do Sr. Pedro Duarte e os comentários dos 
participantes, o Mestre de Cerimônias anunciou um intervalo, no qual seria servido um café, 
e após o qual o seminário seria retomado. A seguir, apresenta-se a transcrição deste 
pronunciamento.  

MC - Teremos agora o coffee break e retomaremos as atividades dentro de 10 minutos, para 

a continuação da apresentação. 

ATO IV – DEBATES  
O Mestre de Cerimônias solicitou aos participantes que encaminhassem suas 
perguntas/questionamentos à organização do seminário. Para detalhes, veja a transcrição a 
seguir.  

MC – Daremos início à aos debates, e solicitamos a todos aqueles que ainda não entregaram 

suas perguntas escritas ou não se inscreveram na lista de perguntas e considerações orais, 

que procurem às colaboradoras da organização para o fazerem, para que tenhamos um 

debate organizado. 

As pessoas que não se inscreverem agora, também poderão fazer perguntas ou 

considerações orais, mas somente após a finalização daqueles que estão inscritos.  

Pedimos ainda que todas as perguntas e considerações respeitem o tempo de 3 minutos, 

podendo tal tempo ser dividido entre uma primeira fala e uma tréplica. 

 

Iniciamos então com a leitura, pela mesa, das perguntas escritas.  
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(A MESA LÊ E RESPONDE AS PERGUNTAS ESCRITAS) 
 

Nome do participante: Comentário 

 

Pedro Aurélio 
 

(Agência Executiva 
Metropolitana) 

 

 

 

 

Reitero aqui o que o Pedro Duarte já comentou sobre o atendimento 
da população rural no Plano. Apesar da denominação Resíduos 
Sólidos Urbanos, os resíduos gerados em áreas rurais também 
estão sendo contemplados de duas formas: 

Em primeiro lugar, uma parte da zona rural tem características de 
urbanização, ou seja, são povoados que já contam com sistemas 
de abastecimento de água, energia elétrica disponível, ruas 
pavimentadas e coleta de resíduos ou, pelo menos, tem um 
potencial para a coleta, já que existem condições propícias para a 
sua realização. 

Então, escolheu-se uma parte da população rural, segundo os 
critérios do IBGE, que já é atendida ou que pode ser atendida pela 
coleta, pois fica próxima da estrada e as condições do acesso 
permitem o tráfego de veículos. 

E tem uma outra parcela da população rural que vive em casas 
espalhadas em áreas tipicamente rurais, sem a formação de 
aglomerados definidos, em locais sem condições para a realização 
da coleta de resíduos. 

Essas populações não serão atendidas pelos serviços 
convencionais tratados aqui com maior ênfase, mas serão 
atendidas pela atuação dos agentes comunitários de saúde, que 
são valorosos trabalhadores que integram o quadro funcional dos 
municípios e prestam um trabalho visando a promoção da saúde. 
Nós iremos inserir mais esse componente, manejo dos resíduos 
sólidos, nas atribuições dos agentes, que promoverão ações de 
educação voltadas para os domicílios rurais remotos. 

Dessa forma, o Plano vai contemplar 100% da população da Região 
Metropolitana da Grande São Luís, ou seja, todos serão 
considerados, inclusive os moradores que vivem em áreas 
tipicamente rurais. 

 

Sra. Maria José 

(Presidente da 
COOPRESL) 

 

(Sobre o slide de Logística Reversa) 

Concordo com o Pedro Duarte que a Logística Reversa é muito 
pequena na RMGSL, mas em São Luís já tem algumas ações:  

A COOPCARE e outras associações de catadores já estão 
recebendo o dinheiro da Logística Reversa. As empresas de coleta 
de resíduos já estão recebendo os resíduos da logística reversa. 
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De qualquer forma, a participação do Governo tem que aumentar 
muito.  

 

Sra. Leonor de Carvalho 

 

(Presidente da 
COOPGERA) 

(Sobre a Logística Reversa das embalagens de óleos lubrificantes 
e de agrotóxicos) 

De fato, para trazer o INPEV e o Programa Jogue Limpo para a 
RMGSL, é fundamental a participação dos políticos. 

Nós da COOPGERA tentamos buscar essas embalagens em 
algumas indústrias da região, mas os responsáveis disseram que 
só promoverão a Logística Reversa quando existir uma Lei. 

 
Nome do participante: Comentário 

Sra. Maria Madalena 
Pereira Botão (Consultora 

Ambiental) 

Peço que fale sobre a implementação dos cenários e uma visão 
geral da PGIRS. 

 

Pedro Duarte  

 

(Floram Engenharia e 
Meio Ambiente) 

 

 

Como eu falei quando comecei a apresentação dos resultados da 
Etapa 3, eu reapresentei os cenários da Etapa 2 apenas para 
facilitar o entendimento do estudo de viabilidade econômico-
financeira que depende da distribuição de unidades para tratamento 
e disposição final de resíduos. 

Os cenários e arranjos foram amplamente debatidos e discutidos na 
Etapa 2, então não vejo motivo para abordar novamente um tema 
tratado em etapas anteriores do Plano, o que reduziria o tempo para 
debater os assuntos das Etapas 3 e 4. 

 

Reinaldo Leonel 
(Prefeitura de São Luís) 

O projeto vai ter licitação ou alguma empresa concorrente para 
gerar parcerias não só em São Luís, mas em outras localidades 
podem participar ou empresas concorrentes? 

 

Pedro Duarte  

 

(Floram Engenharia e 
Meio Ambiente) 

 

Este evento de hoje é do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís.  

Trata-se de um trabalho do Governo do Estado do Maranhão, que 
licitou a elaboração do Plano e a Floram Engenharia e Meio 
Ambiente venceu a licitação, sendo contratada para o 
desenvolvimento deste PGIRS. 

Então, estamos apenas elaborando o planejamento da gestão de 
resíduos na região, sendo que na Etapa 2 foram apontados os 
possíveis modelos de gestão, considerando inclusive a 
possibilidade de participação de um consórcio público 
intermunicipal. Porém, a forma como o Estado e os municípios vão 
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se organizar para promover a gestão de resíduos na região, durante 
a implementação do PGIRS, não cabe à Floram.  

 

Aníbal Verri Pinheiro 
(ASSESP – São José de 

Ribamar) 

 

(sobre o estudo de viabilidade econômico-financeira) 

Qual o percentual de municípios no Brasil que cobram pelo serviço 
de coleta e manejo de Resíduos Sólidos? 

Existe caso de cobrança somente dos grandes geradores de 
Resíduos Sólidos? 

 

Pedro Duarte  

 

(Floram Engenharia e 
Meio Ambiente) 

 

Aníbal, eu não tenho esse percentual de cabeça, mas afirmo que é 
muito baixo. 

Por exemplo, quando a Floram elaborou o Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos de Alagoas, entre 2013 e 2015, cerca de 8 dos 
102 municípios alagoanos estabeleciam a cobrança pela prestação 
dos serviços de manejo dos resíduos sólidos e limpeza pública. 
Aqui na RMGSL, não há cobrança em nenhum dos treze 
municípios. 

Somado a isso, nos municípios brasileiros em que há cobrança, 
quase sempre a arrecadação está vinculada ao IPTU, devendo ser 
considerados os elevados níveis de inadimplência deste imposto, 
especialmente nos municípios de pequeno e médio porte da região 
Nordeste. 

Vale ressaltar que, muitas vezes, a cobrança é definida com base 
apenas no serviço de coleta de resíduos, desconsiderando a 
varrição, poda, capina e a disposição em aterros sanitários. 

Assim, comumente a arrecadação representa menos de 30 % dos 
custos total dos serviços. Em municípios onde a inadimplência é 
alta, se arrecada somente cerca de 5% destes custos. 

Então, a arrecadação é mais expressiva nas grandes cidades de 
regiões mais desenvolvidas, onde as pessoas têm um maior poder 
aquisitivo e nível de educação. Dessa forma, pode-se dizer que 
excluindo a maioria das capitais estaduais e o Distrito Federal, a 
arrecadação nos demais municípios brasileiros é mínima. Mesmo 
nas capitais onde há cobrança, a arrecadação não cobre mais que 
30 % dos custos dos serviços, assim não existe nenhum município 
que alcance a chamada sustentabilidade financeira na limpeza 
pública. 

Respondendo a segunda pergunta do Aníbal, se existe algum caso 
de cobrança somente dos grandes geradores no Brasil. 

Uma das primeiras experiências ocorrendo atualmente no país se 
dá no Distrito Federal, em sua fase inicial. Lógico que não se 
implanta a cobrança do dia para a noite. 
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Muitos grandes geradores ainda estão destinando os seus resíduos 
para a coleta convencional, mas a fiscalização está sendo 
intensificada. Por outro lado, também há vários grandes geradores 
que estão doando seus resíduos para associações e cooperativas, 
pois lá existem muitas organizações de catadores, ou tendo que 
pagar para empresas privadas ou o governo promover a coleta e 
destinação dos mesmos. 

Como disse anteriormente, a experiência no Distrito Federal ainda 
está em fase inicial e vêm se efetivando aos poucos. Eu 
desconheço outros casos mas acredito que exista em municípios 
da região Sudeste e Sul. 

Como o Pedro Aurélio frisou temos que planejar de forma realista e 
não idealista, ainda que soe como pessimista. Por isso previmos 
metas tangíveis, o estabelecimento gradual da cobrança, níveis 
crescentes de adimplência e a implementação gradual da coleta 
seletiva porta-a-porta. Da mesma forma é o cumprimento da Lei de 
Grandes Geradores já existente em São Luís, com avanço gradual 
e muito trabalho da Prefeitura no sentido de cadastrar e fiscalizar 
os grandes geradores e gerenciadores de resíduos.  

 

Pedro Aurélio 
 

(Agência Executiva 
Metropolitana) 

 

Eu queria aproveitar a pergunta do Aníbal para fazer umas 
considerações sobre essa questão de custeio dos serviços de 
limpeza pública. 

A implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 
2010, trouxe grandes novidades e sérias obrigações para os 
municípios, algumas represadas ao longo dos anos. A titularidade 
dos serviços de limpeza pública sempre foi dos municípios, mas 
agora existem novas modalidades de serviços, soluções de 
engenharia e exigências a serem cumpridas.  

Por exemplo, os municípios já não podem ter lixões funcionando, 
devem promover o encerramento e a recuperação ambiental dos 
lixões, implantar a coleta seletiva oficial com a inclusão dos 
catadores, construir aterros sanitários para a disposição adequada 
substituindo os lixões, promover a compostagem e o 
aproveitamento energético dos resíduos.  

Todas essas medidas demandam um volume expressivo de 
recursos exigindo uma nova postura dos prefeitos que, até então, 
não se sentiam na obrigação de elevar a qualidade dos serviços 
para os níveis tecnológicos exigidos pela PNRS. 

Mas vejam bem: não se coloca em dúvida a importância de adequar 
os serviços de limpeza pública para esse novo patamar. A redução 
da poluição ambiental, o término do descarte irregular de resíduos 
e a redução da quantidade de resíduos gerados são exigências do 
mundo moderno. 
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Então, há uma série de obrigações que terão que ser assumidas 
pelas prefeituras e que dependem de dinheiro. Existem alguns 
estados que estão se adequando à PNRS e outros que não estão 
fazendo, incluindo o Maranhão e demais estados nordestinos, 
exceto Alagoas que não tem mais nenhum lixão, já que os 102 
municípios alagoanos fecharam seus lixões. 

Mas é necessário termos em mente que nada do que está sendo 
proposto neste PGIRS será feito sem dinheiro e que os custos aqui 
apresentados pelo Pedro Duarte não foram inventados 
aleatoriamente. Trata-se apenas de adequação a uma exigência 
legal, que será cobrada a qualquer momento. 

Então, teremos que fazer alguma coisa para que o dinheiro surja. 
Nesse momento, estamos concluindo um Plano que vai nos permitir 
saber o que teremos que fazer, como vamos fazer e quanto vai 
custar, mas também precisamos saber de onde vai sair o dinheiro 
para a melhoria da gestão, pois o recurso tem que estar disponível 
e quem vai pagar somos nós contribuintes, cidadãos. 

Teremos que pagar na forma de tributos já existentes ou de novos 
tributos, mas não podemos deixar nossas cidades sujas, não 
podemos continuar com a indecência dos lixões, não podemos 
continuar descartando materiais que têm valor econômico, 
precisamos nos acertar com os novos tempos. 

O dinheiro vai ter que aparecer, como ocorreu em Alagoas. Naquele 
estado há municípios que gastavam mensalmente R$ 150 mil com 
a coleta de resíduos e demais serviços de limpeza pública. Depois 
do fechamento do lixão e envio dos resíduos para aterros, a 
despesa aumentou para R$ 350 mil. Em Alagoas eles estão 
reclamando mas estão fazendo as melhorias, ou seja, o dinheiro 
saiu de algum lugar, ou foi dinheiro novo ou remanejado de outras 
áreas. 

Voltando à pergunta do Aníbal, a realidade brasileira é cruel, 
nenhum município dentre aqueles que têm os mais avançados 
níveis de participação do contribuinte no que diz respeito ao 
pagamento dos tributos e aqueles que cobram diretamente pela 
limpeza pública, consegue bancar mais que 40 % dos serviços com 
tais recursos 

A capacidade de arrecadação tributária municipal é bem menor e 
menos eficiente que a federal.  

A evasão de tributos na esfera municipal, a inadimplência é 
elevadíssima, especialmente no Maranhão. Aqui em São Luís, por 
exemplo, não há taxa de limpeza pública, mas existe o IPTU que é 
o tributo que mais se aproxima daquilo que poderia ser imputado ao 
contribuinte. A inadimplência de IPTU é de 65 %, ou seja, de cada 
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3 imóveis apenas 1 paga o imposto e 2 deixam de pagar, nível 
altíssimo quando comparado a outras capitais estaduais  

Nós já tivemos cobrança da taxa de limpeza por volta do ano 2000 
mas, na ocasião, o valor efetivamente arrecadado com essa taxa 
dava para pagar apenas um dos doze meses de serviços prestados 
no ano. Porém, poucos anos depois de instituída, a Prefeitura parou 
de cobrar a taxa. 

Temos que recorrer a todas as possibilidades de arrecadar recursos 
financeiros, considerando além da cobrança, por exemplo, o ICMS 
ambiental ou ecológico. O Pedro Duarte deu o exemplo de 
Pernambuco onde o valor que é transferido para os municípios 
adaptado à realidade da RMGSL corresponde entre 15 % e 20 % 
do custo da gestão garantido com esse ICMS ecológico, o que já 
ajuda na equação ainda mais com o estabelecimento da cobrança. 

Se pudermos contar com o ICMS Ambiental e a taxa de resíduos 
sólidos, os dois instrumentos conjuntamente irão assegurar cerca 
de 50% dos custos da gestão, o que é um avanço expressivo já que 
hoje não há arrecadação na região para custear a limpeza pública 

Reitero que sem dinheiro nada disso aqui se faz, todo o PGIRS vira 
mera ficção. 

Obrigado! 

 

Pedro Duarte  

 

(Floram Engenharia e 
Meio Ambiente) 

 

Em relação ao que o Pedro Aurélio disse sobre como conseguir 
acesso aos recursos, destaca-se a possibilidade da gestão 
consorciada com três vantagens: o rateio dos custos da gestão, a 
economia de escala e a priorização no acesso aos recursos do 
Governo Federal. 

Vale citar a experiência de Alagoas, com a gestão consorciada dos 
resíduos sólidos, já que lá há sete consórcios instituídos, que 
receberam 100 caminhões coletores para fazer a coleta 
convencional e seletiva doados pelo Governo Federal, em 2018.  

Os equipamentos foram disponibilizados pois Alagoas possui o seu 
Plano Estadual, os Planos Intermunicipais e os consórcios 
formalizados, ou seja, cumpriu as condições previstas na PNRS 
para o acesso aos recursos da União. Este exemplo pode ser 
seguido por outros estados, como o Maranhão. 

 

 

Participante não 
identificado 

Em Paço do Lumiar, na região Iguaíba e em outros bairros têm 
muitas hortas. Porque não investem em Usinas de Compostagem 
(Usinas de fabricação de adubos).  

Com relação ao aterro sanitário de Rosário, aterro Titara, há alguma 
fiscalização ou controle permanente por parte do poder público? 
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Pedro Duarte  

 

(Floram Engenharia e 
Meio Ambiente) 

 

Quanto à questão da fiscalização do aterro sanitário Titara, acho 
melhor o Pedro Aurélio, que é servidor do Estado se manifestar.  

Em relação à compostagem, o Plano prevê as Unidades de 
Compostagem e as ações de incentivo à compostagem caseira ou 
doméstica. Obviamente a partir da implementação do PGIRS, as 
localidades com maior potencial para esse tipo de intervenção 
devem ser trabalhadas prioritariamente, entretanto, o Plano não 
prevê quais são essas localidades, ficando a cargo dos técnicos dos 
municípios e do Estado na sua implementação. 

Para completar a resposta, vale citar que existe uma visão 
equivocada de que o composto orgânico é adubo ou fertilizante 
orgânico, inclusive com possibilidade de comercialização. 

O composto tem uma aplicação no solo, não para uso em 
agricultura de larga escala, mas ele pode ser usado em hortas, não 
como adubo, mas como condicionador de solo. Na verdade, o 
composto tem macronutrientes para as plantas mas em 
quantidades inferiores aos fertilizantes químicos, não sendo 
recomendada a sua comercialização com essa finalidade.  

É possível comercializar composto como fertilizante orgânico com 
sustentabilidade financeira pela venda, mas para isso é necessário 
incorporar outros nutrientes como o fosfato, buscar resíduos 
orgânicos de outras fontes além de RSU, considerar o uso de 
enzimas e aeração mecanizada para acelerar o processo, além de 
um controle tecnológico, laboratorial e operacional que assegura a 
qualidade do composto, muito raro, em sistemas públicos de 
compostagem. 

A busca por resíduos de outras fontes como os provenientes de 
frigoríficos e abatedouros se justifica pelo alto teor de matéria 
orgânica e pela mistura dos resíduos recicláveis e contaminantes 
nos sistemas municipais de compostagem que dependem 
exclusivamente da fração orgânica dos RSU, o que reflete na 
qualidade do composto produzido. 

O principal exemplo sobre a aplicabilidade e aspectos sobre a 
comercialização do composto é visto no Distrito Federal, onde 
diariamente são compostados cerca de 400 toneladas de resíduos 
orgânicos. Deste total, cerca de 98 % é doado para pequenos 
produtores e somente 2 % é vendido a baixíssimos preços para 
outros produtores, pelas limitações citadas acima e outras. 

Por fim, cabe citar que desviar os resíduos orgânicos dos aterros 
sanitários é interessante. Muitas vezes se fala apenas do aterro, 
mas devemos lembrar que o custo da coleta é superior ao aterro, 
então a compostagem doméstica é interessante inclusive para as 
prefeituras e não apenas para os cidadãos. 
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Pedro Aurélio 
 

(Agência Executiva 
Metropolitana) 

 

Não vou dar uma resposta taxativa ou definitiva, porque a 
competência da fiscalização dos empreendimentos que são 
licenciados pela Secretaria de Meio Ambiente é dela própria. 

Eu sou servidor do Estado, mas não tenho vínculo com a Secretaria 
do Meio Ambiente, mas o que se sabe é que o aterro sanitário Titara 
conta com bom padrão tecnológico e com uma operação 
aparentemente regular.  

Eu ressalto que eu não usei a palavra bom nem ruim. Usei a palavra 
“regular” com prudência, porque sabe-se que há atrasos no 
pagamento pela utilização do aterro sanitário, que é um 
empreendimento que funciona direto, praticamente 24h por dia e 
não pode ter sua operação interrompida. Da mesma forma, não é 
interessante a interrupção da entrada de dinheiro para bancar as 
despesas com a sua operação. 

Se um município atrasa três ou quatro meses o pagamento das 
suas obrigações com o aterro sanitário, isso compromete a saúde 
financeira do mesmo, consequentemente, reduzindo as suas 
operações e comprometendo, de certa maneira, a qualidade 
ambiental. Nesses momentos, a população do entorno do aterro 
sofre com esses desajustes momentâneos, que podem ser 
revertidos.  

Eu já estive três vezes no povoado Vidéo que fica próximo ao aterro 
sanitário Titara e que, segundo os moradores da região, é o 
povoado mais impactado pelo problema do odor. Nas ocasiões não 
senti nenhum mau cheiro, mas ouvi de moradores relatos de um 
cheiro insuportável em determinadas horas do dia, quando chove 
ou quando o vento está fluindo na direção do aterro sanitário do 
lado do povoado.  

Mas eu queria dizer que a solução não é fechar o aterro sanitário, 
mas sim colocá-lo dentro dos padrões adequados de 
funcionamento e a sua clientela dentro dos padrões de bom 
comportamento, pagando em dia as suas obrigações pela utilização 
do aterro. 

 

Pedro Duarte  

 

(Floram Engenharia e 
Meio Ambiente) 

 

Vou complementar a fala do Pedro Aurélio, não falando 
especificamente do aterro Titara, mas voltando a um assunto que 
abordei no Seminário da Etapa 2 sobre a implantação de aterros 
sanitários. 

Reitero a minha preocupação, como responsável técnico pelo 
Plano, em deixar uma referência escrita sobre um processo 
chamado de “Estudo de Seleção de Área para Implantação de 
Aterros Sanitários”, que é um estudo rigoroso que considera a 
localização dos aterros observando uma série de condicionantes e 
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restrições ambientais, de uso do solo, fisiográficas, geológicas e 
pedológicas. 

A lógica destes estudos, que normalmente não são elaborados para 
os aterros da região Nordeste do país, é que aspectos como 
distância de povoados, dentre outros citados na Etapa 2, sejam 
observados, minimizando os impactos da operação dos aterros.  

Cabe citar que, às vezes, um empreendimento construído de 
acordo com as normas vigentes, que funciona com bom 
desempenho nas operações de disposição dos resíduos e 
tratamento de chorume, passa por reclamações constantes devido 
à proximidade de povoados, sendo que poderia estar afastado 
poucos quilômetros da sua localização gerando menos problemas 
para a população e para os próprios responsáveis pela operação 
do aterro. 

Então, é importante que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
(SEMA) e/ou as secretarias municipais, exijam o Estudo de Seleção 
de Áreas para Implantação de Aterro Sanitário junto do projeto de 
engenharia e nos processos de licenciamento ambiental dos aterros 
sanitários.   

 
O Mestre de Cerimônias deu início ao debate por considerações orais.  

MC –  Finalizadas as perguntas escritas, passamos para as perguntas e considerações orais. 

Chamaremos primeiro as pessoas inscritas na lista e pedimos que seja respeitado o tempo de 

3 minutos por pessoa, podendo tal tempo ser divido entre uma primeira fala e uma tréplica. 

Posteriormente, o espaço estará aberto para qualquer pessoa não inscrita que deseje falar. 

A primeira pessoa inscrita é:  

(LÊ-SE O NOME DE CADA PESSOA INSCRITA, APÓS A ANTERIOR TER FEITO SUA 
PERGUNTA/CONSIDERAÇÃO E A MESA TER RESPONDIDO).  

Nome do participante: Comentário 

 
Raimundo Neto 

 
(Secetaria do Meio 

Ambiente de Rosário) 
 

Atualmente eu estou na Secretaria do Meio Ambiente de Rosário, 
onde tenho tido problemas recorrentes com o aterro sanitário Titara, 
em especial quanto às questões do transporte dos resíduos e do 
odor. 

Você falou da localidade Video. Os moradores dessa localidade têm 
entrado em contato com a Secretaria para relatar o problema do 
odor. Também há relatos de pessoas que moram na sede de 
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Rosário, que fica entre 5 e 10km do aterro Titara, sobre este mesmo 
problema. 

Então, o objetivo da Secretaria de Meio Ambiente é iniciar a 
fiscalização da operação do aterro, mas esta Secretaria ainda não 
está habilitada, logo ainda não podemos fazer essa fiscalização. 
Estamos tentando regularizar essa situação junto à SEMA para 
podermos tomar algumas atitudes. Além disso, a Secretaria de 
Estado também não tem estrutura para fazer esse tipo de 
fiscalização, e este é um ponto a ser esclarecido. 

No momento, queremos aproximar a Titara da comunidade, a fim 
de esclarecermos vários aspectos técnicos, mas eu vejo assim: a 
construção de outros aterros sanitários na RMGSL trará uma série 
de problemas e nós, como técnicos, precisamos seguir as normas 
existentes para evitarmos esses problemas. 

 

Francesco Cerrato 

(Virtu Ambiental) 

Na minha opinião, não há problema em construir mais aterros. O 
principal problema do aterro e lixões do Maranhão e da RMGSL é a 
disposição dos resíduos orgânicos junto com os resíduos 
recicláveis e não recicláveis, gerando o mau cheiro. 

O mau cheiro do aterro sanitário é causado pelos resíduos 
orgânicos. Se tirarmos esses resíduos dos aterros, acaba o 
problema do odor. 

Além disso, durante o transporte dos resíduos orgânicos entre a Ilha 
e Rosário, já ocorre o processo de decomposição da matéria 
orgânica. Logo, nota-se o odor não apenas no aterro sanitário, mas 
também durante a circulação dos caminhões coletores dentro da 
cidade, sendo esse o principal problema.  

Mas esse problema será resolvido quando os municípios 
começarem a fazer a separação dos resíduos secos e úmidos 
(orgânicos). Isso resolve 100% dos problemas: elimina o mau cheiro 
e reduz os custos de transporte dos resíduos orgânicos, que são 
mais pesados, e influenciam no consumo de combustível. 

Eu acho que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Prefeitura 
de São Luís estão prevendo a construção de uma usina de 
compostagem no antigo aterro da Ribeira, destinando os resíduos 
orgânicos corretamente e desviando dos aterros sanitários. 

 

Pedro Duarte  

 

(Floram Engenharia e 
Meio Ambiente) 

O aspecto do transporte de resíduos orgânicos foi muito bem frisado 
pelo Francesco. 

Como visto na apresentação, nós previmos três cenários, dois deles 
com a construção de um aterro sanitário na Ilha para receber os 
resíduos de Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São 
Luís, que reduziria os problemas associados ao odor, 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos. ‘ 274 

 derramamento de chorume nas vias e elevado custo de transporte 
de resíduos para o continente. 

De fato, a construção de um aterro sanitário na Ilha, reduziria a 
pressão relacionada ao transporte e odor nos municípios do 
continente, além de resolver o problema da disposição dos resíduos 
dos quatro municípios da Ilha e baratear a gestão regional dos 
resíduos.  

Quanto ao derramamento de chorume nas vias, o órgão ambiental 
responsável pela fiscalização, tem que ter equipe específica para 
fiscalizar não apenas o aterro sanitário, mas também a prestação 
dos serviços de coleta e transporte de resíduos. 

Além disso, uma melhor distribuição de aterros sanitários gera 
economia no custo total do sistema de gestão de resíduos, pois o 
transporte é mais caro que a operação dos aterros. A título de 
exemplo, em Brasília, o órgão regulador definiu o custo de 
transporte de 150 R$/ton enquanto da disposição final é 90 R$/ton. 

A ideia de ter mais aterros parte do pressuposto que estes devem 
ser construídos e operados observando vários aspectos 
relacionados à proteção ambiental de seu entorno. No caso do 
aterro previsto para os municípios da Ilha, recomenda-se que o seu 
projeto de engenharia considere nível de proteção ambiental igual 
ou maior que o do aterro Titara, prevendo o uso de outros materiais 
geossintéticos além da geomembrana de PEAD e o tratamento 
avançado de chorume. 

No Produto 7.1 deste Plano, foi feita uma ampla abordagem sobre 
os estudos de seleção de áreas para implantação de aterros 
sanitários, com indicação de todas as restrições ambientais, como 
as Áreas de Segurança Aeroportuária (ASA), que são as áreas de 
influência dos aeroportos e aeródromos, as Unidades de 
Conservação de Proteção Integral e suas zonas de amortecimento, 
Áreas de Preservação Permanente (APPs), áreas indígenas, 
territórios quilombolas e áreas urbanas, dentre outras. 

Também foi elaborado um mapa indicando e quantificando as áreas 
onde é proibida a implantação dos aterros sanitários, nos treze 
municípios da RMGSL e daquelas favoráveis a construção. Então, 
já é possível ter uma perspectiva dos locais que não podem e das 
macro áreas com potencial para recebimento deste tipo de 
empreendimento, facilitando o estudo completo de seleção de áreas 
que deverá integrar o projeto de engenharia e o processo de 
licenciamento ambiental dessas áreas. 

 
Pedro Aurélio 

 
(Agência Executiva 

Metropolitana) 

Este mapa que o Pedro Duarte citou, possibilita a identificação de 
macro áreas com 2 a 5 mil hectares, que atendem com folga a 
finalidade de implantação de aterros sanitários. Em termos de 
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 ordem de grandeza, o aterro sanitário ocupará uma área muito 
pequena em relação às macro áreas indicadas.  

Por exemplo, para a implantação do aterro que atenderá os 
municípios da Ilha serão necessários 100 hectares, que representa 
apenas 2 % do total de uma área de 5 mil hectares. 

 

Pedro Duarte  

 

(Floram Engenharia e 
Meio Ambiente) 

 

Só para elucidar o processo de seleção de áreas para aterros: 

Incialmente são excluídas as áreas com restrições e identificadas 
macro áreas com potencial de recebimento deste empreendimento, 
que foi exatamente o que fizemos no PGIRS. O estudo de seleção 
de área deve considerar, no mínimo, três áreas dentro das macro 
áreas que permitam a implantação de aterros sanitários. 

Estas três áreas são identificadas considerando outras restrições e 
potencialidades como declividade do terreno, tipo de solo aparente, 
dentre outras. 

Serão feitos uma série de estudos e levantamento nessas áreas: 
topografia, sondagem de solo, profundidade do lençol freático, 
permeabilidade do solo, etc. Por fim, são feitas matrizes 
considerando as restrições e potencialidades, com critérios de 
ponderação para verificar qual a área mais apta para o recebimento 
do aterro.   

Todo este estudo deve estar atrelado ao Projeto de Engenharia e 
licenciamento ambiental do aterro sanitário. A ideia é evitar menos 
problemas no futuro, que o aterro seja bem localizado, com menor 
possibilidade de impactos ambientais. 

 
Pedro Aurélio 

 
(Agência Executiva 

Metropolitana) 
 

Agora, lembro que não existe área ideal para aterro sanitário, já que 
este tipo de empreendimento causa impacto ambiental negativo. 
Temos que aceitar isso. 

Quem aceita a missão de escolher uma área para a construção de 
um aterro sanitário, está entrando numa seara extremamente difícil 
profissionalmente, mas tem que encarar o desafio. 

Se houverem 20 critérios restritivos e locacionais, certamente um, 
dois ou três deles não se enquadrarão, porque é impossível existir 
uma área que atenda a todos os critérios que a legislação e as 
normas técnicas exigem. Logo, não se trata de uma área ótima. 

Assim, o responsável pelos estudos de seleção de área deverá 
procurar agir com racionalidade e escolher a área que seja a mais 
adequada para receber aquele empreendimento.  

Lembro ainda que na construção do aterro são usados todos os 
dispositivos para atenuar os possíveis impactos negativos da sua 
construção e operação. 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos. ‘ 276 

 

Elaine  

 

(Secretaria de Meio 
Ambiente de Morros) 

 

Queria só informar ao colega de Rosário, que a Secretaria de Meio 
Ambiente de Rosário não precisa estar habilitada para fazer o 
trabalho de fiscalização. Ela pode fazer gerar um relatório e 
encaminhar para o órgão competente, no caso a SEMA e ao 
Ministério Público, informando que recebeu várias denúncias e que 
está encaminhando para estes órgãos tomarem medidas.  

E outra complementação que eu gostaria de falar é que quando eu 
cheguei no município de Morros, em 2017, o atual prefeito queria 
fazer um aterro sanitário. 

Ele selecionou uma área, pediu para limpar essa área, mas eu 
alertei que não se pode implantar um aterro em uma área qualquer. 
Tem que ter um estudo socioambiental e outros estudos 
específicos, então são várias condicionantes. Não é simplesmente 
ter um terreno e construir o aterro. 

 

Pedro Duarte  

 

(Floram Engenharia e 
Meio Ambiente) 

 

Eu me lembro que em Alagoas, numa reunião do Plano 
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região 
do Sertão Alagoano, enquanto um engenheiro da Floram previa a 
implantação de um aterro sanitário para um município específico, 
alguém da região se manifestou dizendo que já estava sendo 
construído um aterro sanitário nesse mesmo município, entretanto 
quando a escavação iniciou foi encontrado material de 3ª categoria, 
ou seja, fragmentos de rocha. 

Aí o técnico da Floram indagou se fizeram o estudo de seleção de 
áreas para implantação do aterro sanitário. Este é um exemplo 
típico da escolha da localização de um aterro por imposição política, 
quando deveria ser pautada em aspectos técnicos e ambientais. 

 
MC – Finalizada a lista de pessoas inscritas, perguntamos se alguém mais deseja fazer 

perguntas ou considerações, e pedimos que seja respeitado o tempo de 3 minutos para cada 

fala.  

(PASSA-SE O MICROFONE PARA DEMAIS INTERESSADOS).  
 

Nome do participante: Comentário 

 

Pedro Aurélio 
 

(Agência Executiva 
Metropolitana) 

 

 
Eu queria só concluir o que acabamos de falar sobre seleção de 
áreas apropriadas para a implantação de aterros sanitários.  

Vocês viram que na apresentação o Pedro Duarte apontou a 
necessidade de um Aterro Sanitário de Pequeno Porte em 
Alcântara. O ASPP é previsto para o recebimento e disposição de 
até 20 toneladas por dia de resíduos, sendo um tipo de aterro que 
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conta com uma legislação própria, bem menos exigente e rigorosa 
que a dos aterros sanitários de médio e grande porte. 

Em Alcântara são coletadas diariamente cerca de 5,0 toneladas de 
resíduos, então deve ser previsto um ASPP e ainda bem micro em 
relação ao limite definido pela norma da ABNT para aterro sanitário 
de pequeno porte. 

Lá tem um lixão que está funcionando a uns 20 anos e fica na beira 
da estrada. Nós pretendemos fechá-lo e implantar o ASPP porque 
é difícil enviar os resíduos de Alcântara para o aterro sanitário Titara 
em Rosário, devido a elevada distância de transporte 

Só que para se construir um ASPP em Alcântara, mesmo com a 
legislação menos rigorosa, há quatro grandes exigências e 
restrições locacionais: 

Primeiro é a existência de um aeroporto em Alcântara, com sua 
respectiva Área de Segurança Aeroportuária (ASA), que, segundo 
a legislação federal, é definida pelo raio de 20km a partir da pista 
do aeroporto;  

Segundo, há um Centro de Lançamento Aeroespacial em Alcântara 
que também requer uma série cuidados de proteção dentro da área 
e no seu entorno; 

Terceiro, Alcântara é uma cidade Patrimônio Histórico Nacional 
submetida ao tombamento que é administrado pelo IPHAN; 

Quarto e por último, dentro do território de Alcântara há várias 
comunidades quilombolas, que têm a Fundação Palmares como 
uma espécie de tutora, responsável por qualquer ocupação que se 
queira fazer. 

Então, nós da AGEM recebemos um Termo de Referência da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) considerando o que 
precisa constar no projeto do ASPP de Alcântara o pronunciamento 
dessas quatro áreas, que são:  

- 20 km em torno do aeroporto de Alcântara, Área de Segurança 
Aeroportuária 

- 10km em torno do centro geográfico da área do aterro sanitário 
(que é uma área pequena de 5,0 hectares. Tem que se traçar uma 
circunferência com raio de 10 km e tudo que existe ali)  

- A comunidade quilombola terá que ser ouvida, terá exigências a 
serem cumpridas para implantar este aterro sanitário  

- Deve ser feito um estudo arqueológico submetido ao IPHAN, pois 
ao escavar a vala do ASPP no local pré selecionado há a 
possibilidade de encontrar sítio arqueológico.   
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Então, percebam o grau de dificuldade que haverá para implantar 
um ASPP em Alcântara. Particularmente, acho mais fácil considerar 
a implantação do aterro no município de Bequimão, que fica fora da 
RMGSL, a 50 km de distância do atual lixão de Alcântara e da área 
que se pretende implantar o aterro. Estas exigências e restrições 
locacionais específicas para Alcântara não se aplicam para 
Bequimão. 

Agora, sabemos que se fizermos de forma inadequada nos 
complicaremos pois seremos cobrados pelo Ministério Público 
Federal. 

 
MC – Finalizado o debate, passamos a palavra para os componentes da mesa, a fim de 

fazerem suas considerações finais.  

(MESA FAZ CONSIDERAÇÕES FINAIS).  
 

Nome                    do 
comentador: 

 
Comentário 

 

Pedro Duarte  

 

(Floram Engenharia e 
Meio Ambiente) 

 

Gente, mais alguma contribuição?   

Então, eu agradeço a presença e a participação de todos. 

Em breve iremos divulgar, tanto no Blog do PGIRS quanto no Grupo 
de Sustentação, a data do próximo evento que é o Seminário de 
Conclusão do Plano. 

Boa tarde! 

Finalizado o debate, a mediadora encerrou o seminário, agradeceu a presença de todos e 
informou aos participantes que a apresentação feita pelo Engenheiro Pedro Duarte bem como 
os outros produtos do PGIRS estarão disponíveis no blog pgirsmaranhao.wordpress.com. 
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Anexo 32 – Slides com a apresentação do Seminário das Etapa 3 e 4 do PGIRS 
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Anexo 33 – Registro Fotográfico 
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Fotografia 1 a 5 – Registros fotográficos realizados durante o Seminário das Etapas 3 e 4. 
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 SEMINÁRIO DE CONCLUSÃO DO PGIRS 

7.1 Apresentação 

Este Capítulo apresenta o relatório de realização do Seminário de Conclusão do Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís, 
que integra a Etapa 5 do Plano. No presente relatório são descritos os processos de 
divulgação e mobilização social antes e após o evento, além da descrição sucinta do 
Seminário. 

7.2 Organização do seminário  

7.2.1 Local, data e horário 

O Seminário de Conclusão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região 
Metropolitana da Grande São Luís foi agendado para o dia 17 de junho de 2019, às 09 
horas, no Auditório do Palácio Henrique de La Roque, em São Luís. 

7.2.2 Divulgação e mobilização 

O evento contou com ampla divulgação e mobilização aproveitando o banco de dados de 
contatos levantados desde no Seminário de Lançamento do PGIRS, que foi ampliado 
durante a elaboração do Plano. Dessa forma, foram mobilizados atores interessados no 
Plano, tais como servidores de órgãos estadual e municipais, representantes de 
universidades, da inciativa privada, do terceiro setor e da sociedade como um todo. 

- Convites enviados por e-mail 

Os convites digitais foram enviados para os contatos registrados no banco de dados de 
atores de interesse do PGIRS. Foi organizada uma lista gerida pelo serviço de Benchmark 
E-mail. O modelo do convite é exposto na Figura 7.1.  
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Figura 7.1 – Convite enviado por meio do serviço de Benchmark E-mail. 

7.3 Realização do Seminário 

O seminário teve seu início às 09h30, sendo o atraso em relação ao horário programado 
decorrente da espera da chegada do público. O evento contou com a participação de 90 
pessoas, considerando o número de assinaturas na lista de presença (Anexo 20).  

Como parte da metodologia de organização do seminário, foi obedecida a seguinte 
programação: 

 Fase 1 – Abertura: 

o Mensagem de boas-vindas; 

o Composição da mesa de abertura; 

o Pronunciamento dos integrantes da mesa; 

o Destituição da mesa de abertura. 

 Fase 2 - Exposição Técnica: 

o Apresentação do PGIRS. 
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 Fase 3 – Plenária; 

o Manifestações do público presente. 

 Fase 4 – Encerramento do evento; 

 Fase 5 – Coffe Break. 

Como parte da metodologia do seminário, foi informado ao público presente que a 
manifestação quanto ao conteúdo apresentado deveria ser reservada ao momento da 
Plenária. Foi explicado ainda que, por se tratar de apresentação da consolidação do 
conteúdo técnico do Plano (previsto nas etapas 1 a 4) já previamente debatido com a 
sociedade em seminários específicos, as considerações do público quanto ao PGIRS, 
seriam registradas em Ata mas não haveria um momento de amplo debate como realizado 
outrora.  

Num contexto geral, o seminário transcorreu de forma tranquila, não havendo por parte dos 
presentes, contestações ou dúvidas com relação ao conteúdo do PGIRS. Assim, como nos 
eventos anteriores as críticas não se centraram no conteúdo do Plano, mas em questões 
relacionadas ao transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos no município de 
Rosário.Todas questões levantadas foram devidamente esclarecidas pela equipe da 
Floram e da AGEM, sendo que a descrição detalhada se encontra na Ata elaborada para 
documentar o evento.  

O encerramento do seminário ocorreu às 13h00, se estendendo até o período da tarde em 
função da grande quantidade de informações apresentadas e pela possibilidade de 
manifestação de todos os presentes. 

7.4 Divulgação pós-evento 

O registro do seminário foi publicado em jornal impresso foi realizada no periódico “Jornal 
Pequeno”, no dia 18 de junho de 2019 (Figura 7.2 e Figura 7.3).  
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Figura 7.2 – Divulgação do Seminário de Lançamento na capa do Jornal Pequeno publicado no dia 

18/06/2019. 
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Figura 7.3 – Matéria do Seminário de Lançamento publicada no Jornal Pequeno do dia 18/06/2019. 

7.5 Considerações finais 

O Seminário de Conclusão do PGIRS da RMGSL pode ser considerado bem-sucedido, 
tendo em vista o objetivo de apresentar as autoridades e a sociedade o plano elaborado 
em sua versão definitiva.  

Os participantes interessados em expor suas ideias e/ou dúvidas puderam manifestar-se. 
Todas as dúvidas foram devidamente esclarecidas e as proposições foram debatidas pelos 
participantes e a equipe técnica da Floram e da AGEM.   
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ANEXOS 

 Anexo 34 – Lista de presença no Seminário de Conclusão do PGIRS; 

 Anexo 35 – Ata do Seminário de Conclusão do PGIRS; 

 Anexo 36 – Cópia digitalizada dos slides exibidos no Seminário de Conclusão do 
PGIRS; 

 Anexo 37 – Registro Fotográfico. 
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Anexo 34 – Lista de presença no Seminário de Conclusão do PGIRS 
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Anexo 35 – Ata do Seminário de Conclusão do PGIRS 
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ATA DO SEMINÁRIO DE CONCLUSÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS – 

ETAPA 5 

DATA: 17/06/2019 

HORÁRIO: 09h30  

LOCAL: Auditório do Palácio Henrique de La Roque  

ATO I - SAUDAÇÃO INICIAL E EXPOSIÇÃO DA METODOLOGIA DO EVENTO 

O evento foi conduzido por um Mestre de Cerimônias (MC), que inicialmente cumprimentou 
a plateia e na sequência introduziu o tema, os objetivos e a metodologia a ser adotada no 
seminário. A seguir, são transcritos os trechos enunciados pelo Mestre de Cerimônias. 

MC - Senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem vindos ao seminário de Conclusão do 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São 

Luís (Etapa 5), uma iniciativa do governo do estado, por meio da Agência Executiva 

Metropolitana. 

MC - A proposta deste seminário é expor às autoridades públicas, aos agentes da área de 

resíduos e a toda a sociedade civil o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, agora 

concluído. Nos últimos 14 meses foram realizados vários eventos com a participação da 

sociedade a fim de apresentar e discutir a elaboração das etapas e produtos do Plano. 

No presente evento, a metodologia adotada será a seguinte:  

Fase 1: composição da mesa e pronunciamento dos integrantes;  

Fase 2: explanação técnica sobre o PGIRS;  

Fase 3: debate, em que qualquer interessado pode dirigir perguntas ou considerações 

escritas ou orais para a mesa.  

Fase 4: encerramento do evento; 

Fase 5: coffee break.  

 

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.  

Com relação às perguntas orais, será aberta uma lista de inscrição, para a apresentação 

das mesmas logo após o retorno do coffee-break, e qualquer interessado pode inscrever-
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se para realizar pergunta ou consideração oral, dentro do tempo de três minutos por 

pessoa.  

Estando definida a metodologia do evento, passamos agora à sua primeira fase. 

ATO II – COMPOSIÇÃO DE MESA 
 
MC - Convidamos para compor este dispositivo de honra as seguintes autoridades que se 

pronunciarão a respeito do PGIRS: 

Nome Função 

Sr. Lívio Jonas Mendonça Corrêa Presidente da Agência Executiva Metropolitana. 

Sr. Sidrack Feitosa Prefeito do Município de Morros/MA. 

Sr. Domingos Francisco Dutra Filho Prefeito do Município de Paço do Lumiar/MA. 

Sr. Hilton Gonçalo Prefeito do Município de Santa Rita/MA. 

Sra. Fernanda Gonçalo Prefeita do Município de Bacabeira/MA. 

Sr. Júlio César Marques 

Secretário Municipal de Articulação e Desenvolvimento 

Metropolitano do Município de São Luís/MA, representando o 

Prefeito do município. 

Sr. Sergio Mota 
Conselheiro Metropolitano do Município de São José de 

Ribamar/MA. 

Sr. Pedro Duarte 
Engenheiro Ambiental da Floram Engenharia e Meio Ambiente, 

especialista em resíduos sólidos e responsável técnico pelo Plano. 

 

MC – Para iniciar os pronunciamentos, convidamos o senhor Lívio Jonas Mendonça Corrêa, 
presidente da Agência Executiva Metropolitana. 

Nome do explanador: Lívio Jonas Mendonça Corrêa 

Fala: 

 

Bom dia a todos e a todas. 

Eu quero agradecer a presença de todos e cumprimentar o Prefeito Dutra, o 
Prefeito Hilton, a Prefeita Fernanda e o Júlio que está representando o Prefeito 
Edivaldo, o Sergio representando aqui todos os conselheiros da RMGSL, meu 
amigo Sidrack prefeito de Morros, obrigado!  Pedro Duarte, obrigado mais uma 
vez!  

Senhoras e senhores. Estamos chegando no momento final de elaboração 
desse importante documento que é o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
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Sólidos da RMGSL, concluído após 14 meses de muito trabalho incluindo 
apresentação como esta em vários outros seminários. 

Hoje nós estamos apresentando a versão final do Plano, sendo que eu 
encaminhei um exemplar do Resumo Executivo para todos os prefeitos, 
conselheiros e vereadores dos municípios da Região.  

É um momento ímpar Prefeito Dutra porque a gestão de resíduos sólidos ainda 
é muito deficiente no Brasil e também no Maranhão, tanto que atualmente 
apenas 30% dos municípios tem o seu Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 
já elaborado. Vocês sabem que a Lei nº 12.305/2010 prevê a obrigatoriedade 
dos Planos, inclusive impedindo de receber recursos do Governo Federal, os 
municípios que não tiverem seus Planos.  

A partir desse momento a RMGSL tem o seu Plano de Resíduos, então todos 
os municípios que fazem parte desta região metropolitana estão dispensados 
de fazer seus planos municipais que estão sendo contemplados dentro deste 
PGIRS. Então vejam a importância de termos este Plano já que a lei 
estabeleceu o prazo limite para elaboração até 2017, que já foi expirado. Agora 
estamos cumprindo a Lei. 

Após a apresentação do PGIRS neste Seminário, pelo engenheiro Pedro 
Duarte, nós iremos encaminhá-lo ao colegiado, composto pelos treze Prefeitos 
da região, 12 Secretários Estaduais e presidido pelo Governador Flávio Dino e 
posteriormente para a Assembleia Legislativa. Eu já solicitei agenda para 
reunião desse colegiado agora em julho para tratar deste assunto e espero que 
até setembro nós já tenhamos encaminhado o Plano para a Assembleia 
publicar uma Lei que dará funcionalidade na implementação do Plano.  

Eu faço um apelo aos Prefeitos que estão aqui, como o Sidrack, para darmos 
atenção especial à questão dos resíduos sólidos dentro dos municípios. Hoje 
há um contrato dentro da RMGSL com o aterro sanitário Titara, que é o único 
existente no Maranhão e onde todos os municípios da região metropolitana 
estão aptos a destinarem seus resíduos de uma maneira correta. Entretanto, 
infelizmente, nem todos os municípios estão colaborando e por isso eu faço 
esse apelo visando uma maior participação dos municípios na gestão correta 
dos resíduos. 

Eu quero citar um exemplo de avanço na região, prefeito Dutra. Em 2018 nós 
fechamos o lixão de Paço do Lumiar, município que hoje destina os resíduos 
corretamente ao aterro sanitário. 

Então, precisamos avançar nesse tema, termos consciência da importância 
dessa questão atual e dos problemas que estamos enfrentando e deixando 
para as gerações futuras.  Na política atual, talvez não seja mais certo nem 
falar em aterro sanitário, porque nele o lixo está sendo enterrado e não há 
produto final que possa ser comercializado.  

Então, somente 30 municípios estão fazendo o seu Plano e na questão do 
aterro sanitário, somente os municípios da Região Metropolitana e o município 
de Vitória do Mearim estão aptos a destinarem seus resíduos de maneira 
correta. 

Eu sempre bato na questão como fiz nos seminários anteriores deste Plano: 
se fosse evento de outra temática este auditório estaria lotado. Nós gestores 
ainda não damos a devida importância para a questão dos resíduos, haja visto 
que esse auditório poderia estar lotado hoje. É muito importante discutirmos 
este tema agora e termos a consciência da questão do lixo atual.  

Declaro aberto o seminário e agradeço pela presença de todos.Muito obrigado 
e bom trabalho para nós. 
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MC – Convidamos agora para se pronunciar o senhor Sidrack Feitosa, prefeito do município 
de Morros. 

Nome do explanador: Sidrack Feitosa 

Fala: 

 

Bom dia a todos e a todas. 

Eu quero invocar aqui Presidente a voz das crianças, a voz dos jovens e a voz 
de todas as mulheres e homens que sabem a importância do que é ter 
qualidade de vida. Quero em nome de todos agradecer de forma especial o 
nosso Governador Flávio Dino por colocar em prática a questão dos resíduos 
sólidos da RMGSL, em especial na região do Munim. 

Hoje, Morros é o primeiro município daquela região a colocar a gestão em 
prática, acabando com o seu lixão e levando todo seu resíduo para Rosário. 
Por isso, quero aqui agradecer de forma especial essa grande parceria com o 
Governo do Estado, através da AGEM, ajudando a resolver de forma definitiva 
a questão do lixo em Morros. 

Então a minha palavra seria gratidão em ver hoje nesse seminário o Plano 
concluído, mas já sendo executado 100 % em Morros. 

Reitero minha palavra de gratidão ao nosso Governador Flávio Dino com essa 
grande parceria, porque sem ele nós não conseguiríamos resolver esse 
problema que afeta todos e hoje podemos dizer que Morros é uma cidade mais 
limpa com qualidade de vida à sua população e para todos que visitam o 
paraíso das águas. 

Muito obrigado! 

 

MC – Convidamos agora para se pronunciar o senhor Domingos Francisco Dutra Filho, 
prefeito do município de Paço do Lumiar. 

Nome do explanador: Domingos Francisco Dutra Filho 

Fala: 

 

Bom dia a todos e todas! 

Quero cumprimentar o Dr. Lívio pelo excelente trabalho que faz na AGEM, pelo 
empenho, militância e companheirismo. Cumprimento também o Prefeito 
Sidrack, o companheiro Pedro aqui do meu lado, o Dr. Hilton Gonçalo gestor 
de primeira qualidade e meu amigo desde o século passado, a Dra. Fernanda 
Prefeita de Bacabeira, o Júlio representando aqui a Prefeitura de São Luís e o 
Sérgio presente nessa mesa. Também quero cumprimentar aqui o Pádua 
Nazareno Secretário de Transportes de Paço do Lumiar, o Rubens Brito que 
faz parte da Secretaria de Infraestrutura do município, o Paulo e em nome do 
Paulo toda equipe da Secretaria de Meio Ambiente que está aqui.  

Quero agradecer o Governador Flávio Dino que foi o primeiro Governador, 
depois da constituição de 89, a criar a região metropolitana com apenas 4 
municípios. Agora o Governador também nos propiciou, no caso de Paço do 
Lumiar, que é um município com 200 mil habitantes, o fim do lixão existente há 
20 anos contaminando o lençol freático e parte do nosso litoral, que é o maior 
da ilha. Nós temos a maior produção de mariscos, caranguejo, sururu, ostra e 
sarnambi, que estavam ameaçados por conta desse lixão que só foi fechado 
porque foi criada a região metropolitana. 
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Foi possível contratar o aterro sanitário de Rosário e hoje nós arcamos com o 
transporte dos resíduos e o Governo do Estado paga pela sua destinação final. 
Se não fosse desta forma, não teríamos condições de fazer um aterro sanitário 
sozinhos. 

Portanto, essa ajuda que o Governo do Estado está nós dando, pagando pelo 
destino final do lixo, foi fundamental. Porém, apesar da desativação do lixão e 
envio dos resíduos para Rosário, sabemos que esta ainda não é uma solução 
ideal, que seria a coleta seletiva para deixarmos de enterrar riqueza como o 
plástico, a garrafa, o papel, o vidro, o ferro e o alumínio  

Nós estamos iniciando o processo de coleta seletiva em Paço do Lumiar, 
começando pelo Maiobão, que tem 4.700 casas, para ver se dá certo, porque 
mudar hábito das pessoas é um desafio para a humanidade.  

Se para educarmos as pessoas para economizar energia em casa é uma luta 
(basta desligar o interruptor, o cidadão vai assistir novela na sala mas deixa a 
luz da cozinha ligada, vai ao banheiro, liga o chuveiro, canta todas as músicas 
de Waldick Soriano enquanto o chuveiro está aberto, depois reclama da conta 
de água que vem cara) imagina o desafio de educar a família a separar o lixo 
orgânico da garrafa PET, do papel e do plástico!  

Mas lá em Paço do Lumiar os catadores não ficaram em desamparados. Nós 
fizemos uma parceria com a Agência Executiva Metropolitana que alugou os 
galpões de triagem de resíduos, nós alugamos um caminhão e fornecemos o 
combustível e disponibilizamos um motorista para eles poderem fazer a 
separação do lixo. 

A empresa do Rio de Janeiro que nós contratamos via licitação é qualificada e 
já presta o serviço em Imperatriz. Vamos iniciar a coleta seletiva pelo Maiobão 
para ver se a gente consegue desviar materiais do aterro de Rosário e gerar 
riqueza com esse lixo. 

Eu não poderei ficar até o final do seminário pois faleceu nessa madrugada 
talvez a mulher mais antiga do mundo, a Dona Bazica lá do Boi da Pindoba, 
com 115 anos, e eu vou dar assistência à Dona Bazica que é negra, é da 
mesma raça que eu, com 115 anos de idade, mas ontem resolveu partir para 
o andar de cima e eu vou ter que dar todo o apoio porque ela foi uma das 
fundadoras do Boi da Pindoba que é um dos grandes bois de matraca do nosso 
Maranhão. 

Mas eu quero parabenizar o Lívio que tem sido parceiro, amigo, solidário e tem 
nos ajudado a resolver muita coisa, inclusive eu estou pedindo arrego para ele 
nos ajudar junto ao Governador que tem uma agenda cheia, pois nós temos 
uma UPA que eu construí dentro do mato e agora vou equipar para botar para 
funcionar necessitando de 1 milhão e 400 mil reais. 

Todos querem a UPA e me disseram: “Dutra, se tu reinaugurar essa UPA a 
reeleição está garantida”. Só que na semana passada eu encontrei um cidadão 
que disse “rapaz, teve um prefeito que inaugurou a UPA e perdeu a eleição por 
causa da UPA porque não pôde manter”, então “se correr o bicho pega, se ficar 
o bicho come”. 

Como é que eu vou garantir uma UPA com 1 milhão e 400 mil por mês só com 
a UPA e a porta aberta? Se chegar uma pessoa lá de Morros eu tenho que 
atender. Se chegar lá de Brejo eu tenho que atender e como os hospitais de 
referência estão todos cheios, hoje o cidadão entra na UPA e ao invés dele 
sair na mesma hora para um hospital de referência ele fica 10 dias internado 
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porque não tem vaga no Dutra, no Carlos Macieira. Aí são 10 dias comendo, o 
acompanhante também, remédios e assim por diante. 

Então eu já pedi aqui para a Fernanda me dar ao menos uma pedreira lá de 
Bacabeira para entrar um pouquinho de royalty para me ajudar ou então Hilton 
me dá um pouquinho de royalty que estão recebendo da Vale do Rio Doce. 
Por aí tanto dinheiro e lá em Paço do Lumiar é só perseguição a minha pessoa 
e pancadaria, mas como eu nasci no quilombo e sou a mistura de Lampião, 
Bin Laden e Negro Cosme, eu estou resistindo.  

Muito obrigado e viva todos nós! 

 

MC - Convidamos agora para se pronunciar o senhor Hilton Gonçalo, prefeito do município 
de Santa Rita. 

Nome do explanador: Hilton Gonçalo 

Fala: 

 

Bom dia a todos! 

Quero agradecer a presença de todos e cumprimentar os Prefeitos presentes, 
o Sidrack que já utiliza a área do aterro sanitário em Rosário, a Prefeita 
Fernanda aqui presente, o Pedro, o Júlio e o Sérgio que estão compondo esta 
mesa.  

Quero dizer que lá em Santa Rita nós já temos o Plano Municipal de Resíduos 
Sólidos desde 2002 e a Vale disponibilizou agora R$190 mil para que nós 
possamos aperfeiçoar esse Plano já existente. 

Sabemos que a melhoria na gestão não ocorre tão rápido mas reconhecemos 
a evolução em nossa região.  

Sugeri ao nosso gerente melhorarmos a questão do transporte dos resíduos, 
pois ainda vemos a população próxima se queixando de alguns problemas lá 
incluindo doença dentre outras coisas, mas que o vereador tem discutido na 
Câmara de Bacabeira. 

No mais agradeço o Governador Flávio Dino pois nas primeiras discussões era 
para Prefeitura pagar a metade e o Estado a outra metade, certo? E agora não 
sei se você confirma mas parece que todo o Governo do Estado vai pagar 
integralmente a disposição e os municípios irão apenas promover o transporte 
dos resíduos. 

Não sei se estou certo ou errado Secretário mas queria que depois você 
esclarecesse porque eu já estou começando a destinar os resíduos e me 
disseram que o valor da tonelada de lixo para entregar lá era de R$ 55,00 Eu 
acho que se o Governo do Estado custear vai ajudar bastante a gente, 
principalmente a gente que é próximo. Obviamente Rosário fica com um pouco 
mais de perto de Bacabeira, fica bem no limite, e pega bem um pouquinho 
desse Rroyalty que o Deputado Dutra falou, no mais agradecer 

Parabenizo a iniciativa da AGEM que nos convidou para esse evento, nós 
estamos de acordo, vamos acompanhar, já visitamos uma vez o aterro  Titara 
e fomos bem recebidos e vamos voltar mais vezes e cobrar sempre o 
aperfeiçoamento daquele aterro, vamos em frente, muito obrigado! 
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Nome do explanador: Lívio Jonas Mendonça Corrêa 

Fala: 

 

Eu só quero fazer um esclarecimento antes da fala da Prefeita Fernanda, por 
gentileza. 

Prefeito Hilton, quem está pagando por toda a destinação final dos resíduos 
sólidos é o Governo do Estado, sendo que o município só entra com os custos 
do transporte e transbordo. Esse é o contrato que, inclusive, estamos 
renovando agora e todos os municípios da RMGSL estão aptos a participar, 
exceto São Luís que tem um contrato há 6 anos com vigência de 25 anos. 

Mais um esclarecimento: essa questão do transporte de resíduos. Nós já 
recebemos os vereadores de Bacabeira, conversamos com eles e estamos 
providenciando melhorias. O Pedro Aurélio já fez várias reuniões na região do 
Munim sobre a situação de como transportar os resíduos, qual é a exigência 
legal que tem que ser atendida. Então nós podemos notificar a empresa que 
está transportando os resíduos de maneira indevida e essa é uma situação 
que a gente já estamos cuidando.  

Obrigado! 

 

MC – Convidamos agora para se pronunciar a sra. Fernanda Gonçalo, prefeita do município 
de Bacabeira. 

Nome do explanador: Fernanda Gonçalo 

Fala: 

 

Bom dia a todos! 

Gostaria de saudar o Prefeito Dutra, o Dr. Lívio, o prefeito Sidrack, Dr. Hilton, 
o Pedro, Júlio, Sergio, em nome deles saudar todos aqui presentes. 

Quero parabenizar o Governo do Estado pelas iniciativas do lixão com foco no 
meio ambiente e gostaria de pegar as palavras do Dr. Hilton a respeito do 
transporte indevido de resíduos próximo a Bacebeira, já que têm sido uma luta 
muito grande para a população de lá. 

Os caminhões que vão ao aterro sempre passam por Bacabeira deixando um 
pouquinho do lixo. Então eu gostaria de pedir a melhoria do transporte e do 
problema do cheiro que também fica na nossa cidade. 

No mais, gostaria de parabenizar o Governo pelas atitudes. É no começo que 
mais coisas têm que ser melhoradas.  

Muito obrigada a todos e tenham um bom dia! 

 

MC - Convidamos agora para se pronunciar o sr. Júlio César Marques, secretário municipal 
de Articulação e Desenvolvimento Metropolitano do município de São Luís. 
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Nome do explanador: Júlio César Marques 

Fala: 

 

Bom dia a todos e a todas! 

Primeiro eu queria parabenizar o Lívio por esta iniciativa já que ele vem 
desenvolvendo este trabalho há muito tempo. 

A AGEM vinha desenvolvendo com o Pedro Lucas, que saiu para ser Deputado 
Federal, e o Lívio ficou na mesma tocada que o Pedro. 

Nós participamos de quase todos eventos da região metropolitana e temos 
visto que isso veio para ficar. 

Se discutiu muito a questão da metropolização focando apenas na questão do 
limite territorial dos municípios e em razão disso as políticas públicas não 
avançaram. Depois que o Governador Flávio Dino, a quem eu também quero 
parabenizar, teve a iniciativa de convocar todos os gestores e reformular toda 
a legislação necessária para o desenvolvimento da gestão metropolitana, 
tivemos um impulso muito grande, não só na área dos resíduos sólidos, mas 
em outras.  

Eu posso destacar aqui uma outra questão que também envolve lixo, que 
estamos desenvolvendo junto com a AGEM, o município de São José de 
Ribamar e os outros da grande ilha, é um grande Plano para o combate do 
mosquito Aedes Aegypti, já que tem aumentado as doenças Zica, 
Chikungunya, doenças que evoluem através da questão do lixo. Então, 
percebe-se que são desenvolvidas várias ações e políticas nesse setor, 
principalmente, na região metropolitana.  

Os grandes estraves de toda a RMGSL diz respeito exatamente às questões 
que envolvem lixo e em São Luís hoje nós temos 13 Ecopontos funcionando, 
sendo que o Prefeito Edivaldo pretende implantar 31 até o final da gestão. Foi 
um projeto desenvolvido pela Carol Estrela no Comitê Gestor de Limpeza 
Urbana e eu estou vendo, pelo que o Hilton falou, que será extrapolado para 
Santa Rita. É importante implantar em todas as cidades da grande ilha.  

Outra coisa, fico assim abismado porque existe o Ecoponto, que as pessoas 
podem destinar o lixo já separado, mas as pessoas continuam colocando o lixo 
do lado do Ecoponto. 

No Cohatrac, é fácil observar essa situação que é um absurdo. É o que o 
Prefeito Dutra falou, é muito difícil a gente mudar o hábito das pessoas, mas é 
importante tentarmos, como o Lívio falou. Fico meio triste porque a gente vê 
que este tema é muito importante, mas a própria população não está presente, 
não vem nos auxilie. 

Precisamos que a população não só critique, mas participe dessa, pois 
ninguém pode fazer nada sozinho. Dependemos da população para que 
possamos aprimorar a gestão. 

Estamos aqui representando o Prefeito Edivaldo que manda um abraço a todos 
os Prefeitos da região metropolitana e nós estamos aqui firmes, juntos nessa 
batalha e que foi iniciada e com muito trabalho iremos avançar até chegarmos 
ao momento em que estaremos contando coma a efetivação da gestão 
metropolitana não só nos resíduos sólidos, mas em todas as outras funções 
públicas de interesse comum dos municípios, muito obrigado! 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume IV: Caderno de Registro dos Eventos Públicos. ‘ 325 

MC - Gostaria de registrar a presença do sr. Kenard Cristian representando a sra. Deputada 
Daniella Tema. 

MC - Finalmente, convidamos para se pronunciar o senhor Pedro Duarte, engenheiro 
ambiental e especialista para apresentar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Nome do explanador: Pedro Duarte 

Fala: 

 

Bom dia a todos!  

Vimos nessa abertura, os representantes do poder público, em especial os 
prefeitos, reconhecendo a importância das melhorias a partir da participação 
do Estado em apoio aos municípios. Essa questão já é notada em vários 
Estados brasileiros, onde os municípios precisam de suporte não somente 
financeiro, mas em outros aspectos da gestão de resíduos. Então quero 
parabenizar o Estado e os municípios da RMGSL pelos avanços. 

Também percebemos nas falas dos prefeitos a identificação de problemas na 
gestão como ausência de Ecopontos em alguns municípios, questões 
associadas ao transporte inadequado de resíduos sólidos, ausência de 
dispositivos de cobertura em caminhões coletores, espalhamento de resíduos 
nas vias, derramamento de chorume. Todos estes aspectos foram tratados no 
Plano e espero que tenhamos cumprido com as exigências do Edital e que 
sejam vistos com seriedade na implementação do Plano. 

Devemos ter clareza que o planejamento visa a adequação da gestão em duas 
décadas já que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê que os Planos 
contemplem um horizonte de 20 anos. Assim, há medidas de curto prazo, 
consideradas mais urgentes ou críticas, e outras medidas que visam a melhoria 
da gestão em médio e longo prazo.  

Para a elaboração deste Plano, eu tive a oportunidade de residir aqui na ilha 
em 2018 e conhecer a região metropolitana. Então agradeço ao Estado do 
Maranhão pela oportunidade de desenvolver meu trabalho aqui e faço um 
agradecimento especial ao Pedro Aurélio pelas contribuições e 
recomendações de melhorias no exercício da análise técnica do Plano, 
contribuindo significativamente para a melhoria do trabalho. 

Eu espero que esse Plano seja uma referência na região metropolitana e que 
a partir de sua implementação a gestão de resíduos aqui melhore 
expressivamente pela adequação a nossa Lei máxima, que é a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 

Obrigado! 

 

Após esta fala do Pedro Duarte, desfez-se a mesa e o Engenheiro iniciou a apresentação. 
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ATO III – APRESENTAÇÃO TÉCNICA DO PGIRS 
 

Nome do explanador: Pedro Duarte 

Fala: Apresentação em slides (os slides serão apresentados em anexo a esta Ata). 

 

MC - Gostaria de registrar a presença do senhor José Magno Teixeira, prefeito do município 
de Presidente Juscelino. 

ATO IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

MC – Convidamos o sr. Pedro Aurélio Carneiro, Eng° civil consultor da Agência Executiva 
Metropolitana para promover as considerações finais. 
 

Nome do comentador: COMENTÁRIO  

Pedro Aurélio Carneiro Bom dia gente, dando sequência a brilhante apresentação que o colega Pedro 
Duarte acaba de fazer, eu quero lembrar duas questões importantes: 

Em primeiro lugar, essa questão da divulgação e disponibilização do conteúdo 
Plano. Nós vamos deixar aqui o endereço do Blog do PGIRS e eu queria que 
o Pedro Duarte detalhasse sobre a forma de disponibilização do material que 
nós produzimos até o momento através desse blog, informar o que nós já 
temos neste blog e o que é que falta incluir do ponto de vista dos produtos e 
das apresentações como essa feita hoje, por exemplo. 

Outra coisa, o Resumo Executivo do Plano foi um documento que o resumiu 
em aproximadamente 54 páginas. Foram impressas apenas 125 cópias que já 
foram distribuídas, logo não tem mais exemplar desse produto, mas ele será 
disponibilizado no Blog para quem quer fazer uma leitura rápida do Plano ele 
é suficiente. Porém, quem deseja estudar o Plano, como o gestor mais 
interessado, deverá consultar a versão consolidada do Plano, sendo que a 
junção de todos os produtos resulta em cerca de 1.500 páginas. Então 
precisamos saber como todo o conteúdo do Plano está estruturado no blog, 
Pedro. 

Pedro Duarte O Plano é composto por 5 etapas e 17 produtos. Vou explicar por etapa. 

Aa Etapa 1 (Plano de Mobilização e Diagnóstico) tem 6 produtos que já estão 
no blog.  

A Etapa 2 (Prognóstico e Estudo de Alternativas, consórcios, diretrizes e 
procedimentos operacionais da limpeza pública) tem 4 produtos que já estão 
no blog. 

As etapas 3 e 4 foram tratadas em apenas um seminário que ocorreu há cerca 
de 20 dias, portanto, de fato esse material ainda não está no blog. 

Eu prevejo que os produtos das etapas 3, 4 e 5 estarão no blog ainda nesta 
semana porque o Resumo Executivo já está pronto e esta apresentação em 
Powerpoint também já está pronta, sendo que o único Produto que ficará 
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pendente para um prazo posterior é a versão consolidada do Plano porque 
depende de ajustes finais. 

Eu estimo que, dos 17 produtos do Plano, ainda nesta semana teremos 16 
dentro do blog, ficando pendente apenas a versão consolidada do Plano. 

Pedro Aurélio Carneiro Então, até o final dessa semana todas as Etapas serão lançadas no blog e 
também no site da agência metropolitana www.agem.ma.gov.br e 
disponibilizados para consulta por quem quiser até o final desta semana, 
incluído o Resumo Executivo do Plano e esta apresentação de hoje. 

A versão consolidada vai demorar mais quanto tempo, Pedro? Mais umas 2 
semanas para estar no blog (Pedro Duarte acenou que sim). É interessante 
que todos copiem o endereço do blog porque todo o conteúdo será 
disponibilizado nos próximos dias, o que é importante para a difusão do Plano.  

Outra coisa fundamental é a implementação do Plano. Tem coisas planejadas 
no PGIRS que já estão em curso, ou seja, já estão em andamento mesmo 
antes de sua implementação. Muitas delas foram citadas hoje e outras não. 
Neste sentido, é importante lembrar que a inserção de catadores e a coleta 
seletiva já estão sendo trabalhadas em São Luís, Paço do Lumiar e São José 
de Ribamar, inclusive, nos próximos dias estaremos fazendo a integração 
desses municípios em um trabalho conjunto entre as prefeituras destes 
municípios. Posteriormente iniciaremos a atuação nesse sentido no continente. 

Outra coisa é a assistência técnica aos municípios da RMGSL no que diz 
respeito à gestão dos resíduos sólidos. Nós do Estado continuamos 
disponíveis para colaborar com os municípios no sentido de apoiar as 
administrações municipais que precisarem. Basta nos procurarem na Agência 
Executiva Metropolitana que estamos prontos e aptos a conceder essa 
colaboração.  

Sobre o encaminhamento formal do Plano, o Lívio nosso presidente já falou, 
mas eu queria recapitular isso aqui: o Plano está concluído e será submetido 
a aprovação numa instância que é o colegiado do Plano, o colegiado da 
Agência Executiva Metropolitana. Após essa etapa, vai ser adiantada a minuta 
de projeto de Lei para aprovação na Assembleia Legislativa para que o Plano 
se transforme em Lei.  

Nós queremos aproveitar a oportunidade para agradecer todos aqueles que 
colaboraram com a elaboração do Plano: em primeiro lugar ao grande parceiro 
que nós tivemos, a Floram Engenharia e Meio Ambiente representada na figura 
do Pedro Duarte que foi o grande artífice desse Plano, foi a pessoa que deu 
tudo de si para que a gente tivesse um Plano exequível, uma Plano de boa 
qualidade, um Plano que possa nos orgulhar e temos agora um instrumento de 
trabalho para tocar adiante políticas públicas relativas a gestão dos resíduos 
sólidos. 

Queremos também agradecer as prefeituras municipais que tiveram toda a 
paciência para nos atender desde o gestor municipal passando pelos 
secretários de meio ambiente, secretários de infraestrutura, secretários de 
administração, de obra e também aquelas pessoas que estavam na frente da 
coleta de lixo, os funcionários, os encarregados dos lixões, os encarregados 
de todas as etapas de varrição que nos atenderam em todos os momentos e 
em todas as oportunidades.  

Queremos também agradecer uma série de empresas privadas que atuam no 
gerenciamento dos resíduos sólidos na RMGSL já que contamos com um 
grupo grande de empresas que trabalham com coleta, tratamento e disposição 

http://www.agem.ma.gov.br/
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final de resíduos. Temos o aterro sanitário Titara, a Bital, a Maxtec, empresas 
que colaboram buscando a clientela privada reduzindo a preocupação do 
poder público em ter que disponibilizar mais serviços, fazendo com que os 
administradores se sintam mais confortáveis pelo apoio dessas empresas que 
já atuam na região.  

Queremos agradecer a comunidade acadêmica, aos técnicos da área que têm 
participado das diversas reuniões, oficinas e seminários deste Plano, 
colaborando nos grupos de WhatsApp para a melhoria do trabalho. 

Por último, nós vamos abrir aqui para os participantes, para os presentes, 
quem quiser fazer alguma solicitação, algum esclarecimento, que aproveite, 
pois, a oportunidade é essa. Está aberta aqui a palavra para quem quiser 
participar, começando aqui com o Ozenildo, Diretor Executivo do 
CONLESTEE. 

Ozenildo Correia - 

(Diretor Executivo do 

CONLESTE) 

Bom dia a todos e todas! 

Primeiramente agradeço a Deus pela elaboração desse Plano e agora temos 
um grande desafio pela frente implementá-lo. 

Gostaria de colocar duas questões: 

Primeiro, sobre a Lei nº 12.305 de 2010. No próximo ano fará 10 anos que está 
Lei estará vigorando e o Estado do Maranhão ainda está muito atrasado em 
relação ao cumprimento dessa Lei, principalmente quando se trata da 
elaboração dos planos municipais de gestão de resíduos sólidos. Então, eu 
faço um apelo aqui para que o Maranhão avance mais em relação a isso.  

Com relação a este PGIRS eu vejo que contamos com um documento muito 
bem elaborado a partir da condução pela AGEM. Quero parabenizar toda a 
equipe da AGEM em nome do Secretário e assessorada pela FLORAM junto 
com a sociedade e representantes dos municípios. 

Esse Plano traz dados importantes, inclusive sobre o orçamento pois há uma 
planilha de custos que servirá como referência para a sua implementação.  

Outro ponto fundamental é a questão da cobrança. Eu acho que a sociedade 
brasileira está muito cansada de tantos encargos e tributos, mas é um mal 
necessário. Na hora de elaborar as legislações para cobrança, precisamos ser 
justos observando a capacidade de pagamento dos usuários, ou seja, quem 
pode pagar mais e menos.  

Outra questão também são os subprodutos dos resíduos sólidos, por exemplo 
os gases que são produzidos, a energia que poderia ser vendida com geração 
de recursos, temas que não consegui visualizar na apresentação. Um outro 
ponto importante é a questão do transbordo de resíduos sólidos para o aterro 
sanitário.  

Eu estou nessa caminhada de Consórcio Público há mais de 20 anos, e tenho 
a concepção de que a grande saída para a gestão de resíduos sólidos é 
através dos consórcios, eu não vejo outro caminho, até porque há uma Lei que 
trata justamente sobre esse tema e, como estamos na presença do Diretor 
Executivo do CONLESTE, faço esse chamamento de que nós precisamos 
reunir mais. Temos um desafio que é pegar esse Plano e fazer uma agenda, 
temos ações imediatas. 

Acho que o consórcio pode assumir o papel de condução do Plano junto aos 
municípios em relação às medidas de curto, médio e longo prazo. Além disso, 
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nos preocupa muito buscar o avanço da gestão porque tem ações imediatas 
que devem ser realizadas. 

Também tem a questão dos Ecopontos. Nós já nos reunimos com a CEMAR, 
órgão que tem um programa espetacular em relação aos Ecopontos e tem 
diretrizes claras para o município que deseja entrar como um parceiro na ajuda 
à preservação do meio ambiente. A CEMAR entraria com o seu programa e a 
sua marca. Claro que tem toda uma discussão para isso porque a CEMAR está 
sem orçamento para este e o próximo ano, impossibilitando-a de construir 
novos Ecopontos, mas ela pode abrir Ecopontos em parceria da prefeitura. É 
um custo muito baixo e podemos discutir o assunto ao longo dessa agenda 
que estamos construindo hoje.  

O último ponto é exatamente essa agenda do Plano e o CONLESTE se coloca 
à disposição para participar da sua implementação. Digo para vocês que o 
CONLESTE é o único consórcio do Maranhão que está apto a fazer convênios 
na esfera municipal, estadual e com a União, conforme informação que tivemos 
numa reunião da última sexta-feira. Hoje, nós estamos consolidados e inclusive 
estamos finalizando um convênio com o Governo Federal para aquisição de 
uma usina de asfalto móvel que já está na fase de contratação, sendo o 
primeiro convênio que fazemos com a União. Reitero que estamos à 
disposição.  

Temos que entender que a RMGSL é formada por 13 municípios com suas 
particularidades e diferentes níveis de gestão, mas temos a proposta de fazer 
um grande evento para trabalharmos uma agenda de trabalho de execução do 
PGIRS. Vimos na apresentação uma série de ações de prazo imediato, curto 
e médio e também nas planilhas orçamentárias que há muito trabalho a fazer, 
mas somos 13 municípios. Se fizermos um levantamento de quantos 
Deputados Estaduais e Federais foram votados nesses 13 municípios e os que 
foram eleitos, os mais votados, estão com mandato hoje. Podemos pensar 
também nas agendas das bancadas, tanto estadual como federal. Precisamos 
mostrar o que nós queremos em relação a gestão dos resíduos sólidos da 
região metropolitana e a partir de então, tentar garantir recursos das bancadas 
federais.  

Enfim, são várias propostas que temos e num futuro bem próximos iremos 
convidar os municípios e, inclusive o inclusive com o Secretário de Estado de 
Meio Ambiente, para um seminário promovido pelo CONLESTE, com amplo 
debate sobre o tema.  

Obrigado! 

Jeferson Calvet – 

(Vereador do Município 

de Bacabeira) 

Senhoras e senhores, bom dia a todos!  

Me chamo Jeferson Calvet e sou Vereador da cidade de Bacabeira. Estou aqui 
para conhecer o PGIRS e também para trazer as nossas reivindicações com 
relação ao transporte do lixo, principalmente. Nós que somos de Bacabeira, 
município que não destina o seu lixo no aterro de Rosário pois ainda coloca 
seus resíduos no seu aterro (lixão), mas que, sem dúvidas, é o município mais 
prejudicado da região com relação ao transporte do lixo. 

A cidade de Bacabeira fica as margens da BR, diferente de outros municípios 
como Axixá e Morros que a BR passa por fora da área urbana. Então, quando 
os caminhões de lixo passam derramam chorume na cidade toda. Se vocês 
forem no centro de Bacabeira vão sentir a podridão, o nojo, a catinga de lixo, 
de carniça que é hoje o centro da cidade depois que o aterro de Rosário 
começou a operar. 
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Nós já tratamos esse assunto várias vezes na Câmara em audiências públicas. 
Eu apresentei um Projeto de Lei que ainda está tramitando e visa proibir a 
circulação desses caminhões pela zona urbana da cidade. Já estivemos na 
SEMA, falamos com o Marcelo Coelho a respeito disso, ele nos disse que 
existe uma norma para circulação desses caminhões para não derramar 
chorume nas vias, mas eu percebo que falta de fiscalização dos órgãos 
competentes quanto ao transporte e condições do aterro Titara prejudicam as 
populações. 

Lá em Bacabeira sentimos o mau cheiro do aterro, em vários povoados do 
município. Os mais próximos sofrem mais e no centro da cidade que está a 7 
km lá do aterro, também sentimos o fedor. Nós já fizemos vistoria lá, já fomos 
várias vezes lá e eles informam que o odor vem do o gás que sai do lixo, mas 
nós não podemos pagar por uma ingerência. Já foi dito que toda gestão tem 
suas falhas, mas só está falhando em Bacabeira já que os outros municípios 
estão muito bem levando seu lixo para Rosário e nós que pagamos o preço 
por isso. 

Então nós já tivemos com o Sr. Lívio e quero agradecer a ele pelo convite que 
foi feito a nós. Infelizmente os outros parlamentares não puderam vir, mas a 
Prefeita e o Secretário de Meio Ambiente vieram.  

Eu vim como um dos vereadores que mais tem falado desse problema na 
Câmara e estou aqui justamente para ouvir e dar minha sugestão quanto ao 
transporte irregular de lixo. Eu já enviei vários vídeos ao Sr Lívio que mostram 
o chorume derramando, os caminhões quebrando lá no centro da cidade 
empoçando chorume e atraindo urubus. Também já virou caminhão de lixo no 
centro da cidade, capotou derramando lixo para todo lado, contaminando tudo. 
Eu convido vocês a visitarem a cidade de Bacabeira para sentirem de perto o 
que a população sente diariamente com o transporte do lixo, eu tenho vários 
vídeos, várias fotos de caminhões que pregam, derramam chorume, que já 
capotaram e os telejornais e blogs já mostraram inúmeros acidentes de 
caminhões de lixo que já ceifaram várias vidas ao longo dessa BR, então é 
preocupante esse fato e eu quero chamar a atenção de todos vocês para esse 
problema.  

Nós sentimos muito odor, mas não conseguimos afirmar a quantidade de 
microorganismos que podem causar doenças são depositados diariamente 
pelo transporte do lixo. Pode gerar doenças de pele, digestivas com riscos a 
população já que a maioria dos povoados utilizam a água de poço artesiano, 
que nos preocupa muito. 

Eu quero sugerir a vocês que seja criada uma via de evacuação própria para 
o lixo que não passasse mais pelo centro de Bacabeira, ou seja, uma via 
exclusiva para a circulação do lixo até para evitar o risco de contaminação. 

Quero elogiar o Plano que é excelente. Precisamos cuidar do meio ambiente e 
dar a destinação final do lixo de forma certa, mas também precisamos ver esse 
problema de Bacabeira que faz parte da região metropolitana snedo o 
município mais prejudicado de todos. Nem Rosário que é a sede do aterro é 
tão prejudicado quanto Bacabeira.  

Então, quero chamar a atenção de todos vocês para nos ajudar na questão do 
transporte dos resíduos. Se possível Sr Lívio ver com a Titara, que é a empresa 
que ganhou a licitação e que recebe recurso para receber lixo e com o governo 
do Estado uma parceria para criar uma via de escoamento para o transporte 
exclusivo desse lixo. Espero uma resposta do Governo do Estado, obrigado! 
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Isabella Pearce – 

(Advogada 

Ambientalista) 

Eu sou a advogada Isabella Pearce, conslutora da Floram que fez o Produto 
de Consórcios Públicos e também assessoro na mediação dos eventos do 
PGIRS. 

Só para lembrar que todas as vossas considerações irão constar na Ata. 
Estamos gravando o evemte desde o início, assim como feito em todos os 
eventos passados, quando fizemos Atas detalhadas com todas as falas. 

Também gostaria de pedir, visando uma maior participação, para quem for se 
manifestar, que falasse de forma mais objetiva, já que estamos com o horário 
bem avançado. Vamos tentar falar em 3 minutos para possibilitarmos a 
participação de todos, obrigada! 

Lívio Jonas Mendonça 

Corrêa – (Presidente da 

Agência Executiva 

Metropolitana do Estado 

Deixem eu quebrar o protocolo porque terei que me retirar já que tenho outra 
reunião as 13h.  

Agradeço a todos os prefeitos e demais presentes até esse horário. O Calvet 
já esteve lá na agência e trouxe seu depoimento e já coloquei isso para o 
Governo do Estado. 

Eu gostaria muito que a prefeita estivesse aqui. Nós da AGEM estamos 
disponíveis para tratar com o município. Amanhã lá em Rosário vai ter uma 
audiência do orçamento participativo e seria muito bom que vocês estivessem 
lá para fazer essa reivindicação. Nós estaremos lá e podemos discutir isso em 
um momento ideal porque o orçamento participativo é incluído na agenda do 
governo, dentro do orçamento do governo. 

Independente de estarmos disponíveis para tratar com o município para 
resolver essa questão do transporte dos resíduos próximo a cidade de 
Bacabeira, eu quero agradecer a todos mais uma vez. Eu vou ter que sair, mas 
minha equipe estará aqui, Pedro responderá aos questionamentos e muito 
obrigado pela presença! 

Mateus Linhares – 

(Secretário de Meio 

Ambiente de Bacabeira) 

Bom dia a todos, meu nome é Mateus Linhares, sou Secretário de Meio 
Ambiente de Bacabeira. 

O nosso amigo Vereador Calvet falou e eu já fiz uma solicitação ao Lívio e ao 
Pedro Aurélio para que o caminhão de lixo com destino ao aterro sanitário 
Titara, sugerindo que, ao sair do Campo de Perizes, o caminhão passasse por 
debaixo do primeiro viaduto existente e de lá ele fizesse uma linha reta até o 
Titara. 

Verifiquei se tinha algum igarapé e não encontrei nenhum. Informei ao pessoal 
da AGEM. Como foi falado na reunião passada que Vitória do Mearim 
transporta o lixo para o aterro numa distância de 123 km, aí houve uma 
ampliação desse raio citado pelo Pedro Aurélio, possibilitando transportar o lixo 
de Itapecuru, Anajatuba e Miranda até o aterro Titara e, consequentemente, 
aumentando a quantidade de caminhões de lixo que passarão pela cidade de 
Bacabeira e os problemas já tratados. 

Mas a sugestão é que o pessoal da AGEM melhore a condição de passagem 
por debaixo do viaduto para ir a Rosário e uma reta que chega no Titara, 
obrigado! 

Pedro Aurélio Carneiro Eu queria dar uma sugestão, principalmente aqui para o Vereador. É o 
seguinte: 
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Como o raio de ação do aterro sanitário Titara é grande, potencialmente ele 
serviria uma quantidade maior de municípios que não fazem parte da RMGSL 
e, em princípio, não haveria impedimento disso, no ponto de vista do aterro 
sanitário contratar o município para destinar seu lixo lá, o que precisa ser feito?  

Duas coisas precisam ser disciplinadas: uma é o funcionamento, ou seja, a 
alteração do aterro na Secretaria do Meio Ambiente.  

O segundo aspecto diz respeito ao transporte de resíduos. Ali é uma rodovia 
federal (BR) que fica administrativamente sob o comando do DNIT e da Polícia 
Rodoviária Federal. Então, eu acho que a secretaria do meio ambiente junto 
com a Polícia Rodoviária Federal deveria promover um trabalho articulado que 
evitasse esses graves problemas por que passa o município de Bacabeira. 

 Lá tem problema dentro do aterro sanitário, problemas operacionais, que 
deverão ser tratados com a SEMA, mas na estrada não é mais com a secretaria 
do meio ambiente, seria com a própria Polícia Rodoviária Federal que tem uma 
legislação que disciplina o transporte de resíduos. Também tem a questão da 
segurança no transito que causa esses acidentes 

Eu acho que deve ser articulado um trabalho junto com o Ministério Público, 
com a Dra. Maria Cristina certo? Eu estive com ela na semana passada e 
sugiro que você a procure para que a promotoria de Bacabeira organizasse um 
evento, uma audiência para tratar esse assunto de forma definitiva, porque não 
é papel da agência metropolitana no primeiro momento, porque ela é cliente. 
Não se trata de uma relação de cliente com o aterro sanitário e sim aquela 
relação de obrigação que tem o transportador do lixo e a empresa que dispõe 
o lixo no aterro sanitário. 

Deixo essa sugestão, obrigado! 

Ozenildo Correia Pessoal de Bacabeira, já que estamos tratando da finalização do Plano eu acho 
que poderia ter uma meta no Plano em relação à questão do acesso ao Titara 
antes de chegar em Bacabeira.   

Depois a gente articularia o melhor caminho para conseguir o recurso para 
construir essa estrada. Pedro, é importante que essa revitalização de 
Bacabeira esteja lá no Plano, fazer o desvio, não sei como colocaria, mas 
dentro do Plano isso deve estar previsto para garantir que num futuro próximo, 
seja feito esse desvio do centro da cidade. 

Pedro Aurélio Carneiro Olha Ozenildo, penso o seguinte: 

Não se tem nenhum estudo que embase a inclusão disso no Plano. 

Sem estudo preliminar, eu acho que não seria adequado. Ademais o próprio 
Linhares acabou de dar uma informação que é real. Na hora que vier, por 
exemplo, o lixo de Itapecuru que vem do Sul, esse desvio já não vai atender 
nós estamos vendo aquilo que vai da ilha de São Luís, aqui do norte certo, aí 
complica. Como é que nós vamos resolver o problema do lixo que vem de 
Itapecuru?  

A demanda de Itapecuru é menor mas existe e se existe problema com um, 
existe com outro. Tem cliente do Titara da Serra dos Carajás, se por exemplo 
o município de Santa Inês quiser trazer o lixo para o Titara, se o município de 
Bacabal quiser trazer o lixo para o Titara. 
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Nós não temos, nos falta instrumentos para isso, é um empreendimento que 
está na região metropolitana, que serve a região metropolitana, mas que 
também pode atender o mercado de modo geral. 

Pedro Duarte Eu acho que de fato é um problema, pois em todas as reuniões do Plano, nos 
deparamos com essa crítica ao transporte de resíduos para o aterro sanitário 
Titara e parece que a situação não se resolve. 

Acho importante lembrar que o Plano prevê o cenário com aterro sanitário 
dentro da Ilha de São Luís para receber os resíduos dos 4 municípios da ilha, 
pois como você frisou bem, o potencial causador de impacto é dos municípios 
daqui.  

Então são duas coisas: 

A primeira é que o Plano já traz uma possível solução para cá (ilha), inclusive 
apontada como financeiramente a mais vantajosa já que o Estudo de 
Viabilidade Financeira e Econômica apontou que contar com um aterro 
sanitário para os 13 municípios é mais caro devido ao elevado custo de 
transporte de resíduos. Essa solução aliviaria bastante o fluxo de veículos para 
o aterro sanitário Titara e todos os seus problemas associados. 

O segundo aspecto é que o grande fluxo de resíduos da ilha para o continente 
requer fiscalização permanente, independentemente de qual vai ser a via de 
acesso para o aterro sanitário. Não se pode permitir um caminhão derramando 
chorume por onde ele trafegar. 

Então, independente do desafogo com a possível construção de um aterro 
sanitário na Ilha de São Luís, a fiscalização é necessária. Como eu falei antes, 
outras regiões do país passaram por isso e só resolveram a partir da 
fiscalização. 

Logo, o aspecto que deve ser visto aqui na região metropolitana e envolver os 
possíveis órgãos fiscalizadores competentes, seja em função do impacto 
ambiental ou do risco de acidentes, para sanar de vez um problema importante 
que afeta a vida dos cidadãos de Bacabeira, principalmente. 

Quanto à sugestão do Ozenildo, fico pensando até que ponto uma proposta de 
construção de desvio ou alteração de trajeto de uma via é razoável num plano 
de resíduos. Talvez até possa ser, mas penso que, de fato, isso extrapola os 
limites desse plano e deve entrar em outros planejamentos que integram 
órgãos relacionados à trânsito.   

Raimundo Neto – 

(Secretaria Municipal de 

Rosário) 

Bom dia, meu nome é Raimundo Neto, e atualmente trabalho na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Rosário. Para sair um pouco dessa discussão 
do transporte de resíduos e do aterro sanitário Titara, eu gostaria de saber qual 
é a tua visão Pedro Duarte na Parceria Público-Privada na execução desse 
Plano? 

Pedro Duarte O que acontece normalmente em modelos de gestão como PPP e mesmo da 
gestão consorciada é que os contratos vigentes no país não envolvem a gestão 
como um todo, especialmente quando se fala de gestão regional. Então as 
vezes você tem uma PPP ou consórcio mais específico para a utilização e 
aproveitamento de resíduo, apenas para a coleta e destinação final. 

Mesmo os consórcios podem estabelecer parcerias com representantes do 
setor privado visando a gestão de resíduos e particularmente penso que todo 
modelo de gestão é válido desde que devidamente estruturado. No caso da 
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PPP há que se ter muita clareza no escopo do contrato, deve haver uma 
modelagem financeira do negócio e outras questões que envolvem a 
minimização de riscos para ambas as partes. Então, não sou contra PPP mas 
acho que deve haver muita clareza em tudo, assim como deveria ser em todos 
os outros contratos, mas que infelizmente não ocorre.  

Raimundo Neto – 

(Secretaria Municipal de 

Rosário) 

Eu falo isso questionando o Cenário 3 apresentado onde foram previstos 2 
aterros sanitários. Então a pergunta seria nesse víeis, tanto da construção 
como do gerenciamento desses aterros, promover uma participação tanto 
pública como privada desses aterros. 

Pedro Duarte O Plano aponta as soluções e os possíveis modelos de gestão, incluindo 
consórcios públicos e a PPP como possibilidades, mas não foi direcionado 
para um modelo específico até porque isso também depende de decisões que 
extrapolam o nível de planejamento.  

O que impera no Brasil é que, de uma forma geral, a parte mais tecnológica 
associada ao gerenciamento de resíduos como, por exemplo incineração de 
resíduos, plasma e pirólise, operação avançada de aterros sanitários com 
tratamento avançado de chorume e aproveitamento energético do biogás são 
conhecimentos que predominam no setor privado, com pouco domínio dos 
temas no setor público.  Isso não é uma regra absoluta, mas normalmente o 
domínio dessas tecnologias e o conhecimento mais avançado se concentra no 
setor privado. 

Portanto, na minha ótica, sem querer ser taxativo, é importante o envolvimento 
e participação do setor privado tanto na construção e operação de aterros 
sanitários, porém fiscalizado pelo poder público. Mesmo nesses casos não é 
estritamente necessária uma PPP, mas há outras formas de concessão dos 
aterros. 

Outra coisa importante é assegurar a contratação de quem realmente entende 
de aterros sanitários. O setor privado é grande e tem muito aventureiro nesse 
ramo que pode resultar em aterros mau construídos e operados.  

Jerônimo – (Fiscal 

Ambiental do Município 

de Paço do Lumiar) 

Bom dia a todos. 

Eu me chamo Jerônimo e hoje estou como fiscal ambiental do município de 
Paço do Lumiar. 

Eu fiquei com dúvida porque estamos tratando aqui de responsabilidades 
quanto à resolução do problema lá de Bacabeira. Eu queria saber quem é o 
órgão responsável pela fiscalização da logística de transporte desse resíduo? 

Eu já trabalho há muito tempo com fiscalização e claro que derramar chorume 
nas vias é crime. Quando exercía a função de fiscal de limpeza em São Luís, 
São José de Ribamar ou em Paço do Lumiar, eu tinha a preocupação de não 
deixar os carros saírem cheios derramando chorume. Eu até proibia a saída 
deles aplicando multas 

Hoje estamos vendo que existe um problema e que alguém tem que ser 
responsabilizado. Não digo nem a Polícia Rodoviária Federal, mas a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, se existir em Bacabeira poderia até fazer a 
apreensão desses carros por uma questão punitiva. 
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Então, quero saber se o aterro Titara também é responsável por essa logística 
já que os carros contratados que levam esse resíduo até o Titara? 

E outra coisa, também estou preocupado com a questão dos rios. Lá em 
Bacabeira é um aterro sanitário ou não é? O aterro sanitário completo não pode 
contaminar rios. O Pedro falou que ainda há a possibilidade da captação do 
gás, tratamento do chorume, então eu queria saber quem é o responsável? A 
prefeita poderia estar aqui para discutir mais, mas parece que ela se ausentou, 
mas se a cidade está sendo afetada desta forma, ela deveria estar aqui.  

Pedro Aurélio Carneiro Eu vou tentar responder e colocar dois pontos na questão. 

Voltando no que falei agora a pouco, o aterro sanitário Titara foi licenciado pela 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, cabendo a SEMA verificar as 
condições de operação diante da licença de operação expedida. O 
licenciamento é feito a partir de uma série de exigências com condicionantes, 
ver se essas exigências estão sendo cumpridas faz parte das atribuições e 
obrigações da SEMA. 

Eu falei da PRF porque ela tem o poder de polícia ao longo das rodovias 
federais, podendo fazer apreensão de veículos. Porém, a fiscalização também 
deve ocorrer na esfera municipal por onde sai o lixo e mesmo por onde passa 
o caminhão coletor, ou seja, também há competência dos municípios. 

Agora quem que vai articular os órgãs envolvidos ou garantir que isso funcione 
não sei. Acredito que as lideranças dos municípios prejudicados deverão 
buscar seus órgãos de fiscalização, a SEMA e a PRF. Para nós da AGEM fica 
muito difícil resolver essa questão. 

Sugiro colocar todos os interessados na mesa. Na verdade, nós (AGEM) 
somos clientes do aterro sanitário e essa responsabilidade não pode ser 
transferida para nós. Podemos colaborar numa certa medida, mas não no 
sentido de resolver nem de nos responsabilizar por problemas associados ao 
transporte de resíduos e mesmo à disposição. Estamos contratando o aterro 
sanitário que é licenciado, então o que a Lei exige de nós é cobrarmos do 
prestador de serviço a sua licença de operação, que no caso existe. Agora se 
essa licença é para inglês ver, aí paciência, obrigado!  

 

MC – Declaramos encerrado o presente evento e agradecemos a presença de todos. 

Convidamos os presentes para o coffe-break. 
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Anexo 36 – Cópia digitalizada dos slides exibidos no Seminário de Conclusão do PGIRS 
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Anexo 37 – Registro fotográfico do Seminário de Conclusão do PGIRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

   

  

Fotografia 1 a 6 – Registros fotográficos realizados durante o Seminário de Conclusão do PGIRS. 

 



 

 

 




