ATA DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – 30.01.2015
Aos trinta dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e quinze, às 10h (dez horas), na sede da
Associação dos Municípios Alagoanos – AMA, na Av. Dom Antônio Brandão, 218 – Farol, nesta
capital, reuniram-se os representantes dos diversos órgãos e entidades participantes do Grupo de
Trabalho de Resíduos Sólidos constituídos por esta Associação, conforme lista de presença anexa.
Após constatar estar presente a maioria absoluta dos representantes, o Prefeito do município de
Penedo e Presidente do Conisul, Sr. Marcius Beltrão, abriu os trabalhos, cumprimentando os
presentes e convidando os representantes das instituições envolvidas a formarem a mesa. Em
seguida, mencionou da importância do retorno às discussões sobre os Planos Regionais de
Resíduos Sólidos e ainda informou que a SEINFRA – Secretaria de Infra Estrutura do Estado, havia
perdido os prazos referente à captação de recursos para a elaboração dos projetos de obras de
engenharia para as regiões que iriam ser contempladas, sendo necessário o recomeço desse
processo com o empenho de todos e agora em conjunto com o novo Governo do Estado. Ainda
com a palavra, pediu que fossem feitas as indicações oficiais dos representantes de cada órgão
para que seja oficializada a formação do Grupo de Trabalho com a sua devida publicação. Em
seguida, a Representante da SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do
Estado e Coordenadora dos Planos de Resíduos, Sra. Elaine Melo, informou que nos dias 28 e 29
de janeiro do corrente, tinha se reunido na AMA com os participantes do Comitê Diretor dos
municípios e informou ainda que havia sido contratado, através da Caixa Econômica Federal, a
empresa que irá captar as informações necessárias para a elaboração dos Planos Intermunicipais
de Resíduos Sólidos. Ainda com a palavra, mencionou que as reuniões públicas regionais do Planos
intermunicipais irão acontecer de 03 a 06 de março nos municípios de Campo Alegre, Murici,
Arapiraca, Água Branca, Santana do Ipanema, Porto de Pedras e Maceió. Também informou como
está o andamento do Plano Estadual e dos Planos Intermunicipais e que os mesmos estão com
previsão de término para o meio do ano corrente. Ato contínuo, o Presidente da mesa reiterou a
importância da oficialização do GT para que possa ser criado um Plano de Trabalho afim de
otimizar as atividades. Em seguida, com o uso da palavra, o Promotor de Justiça, Sr. Alberto
Fonseca, mencionou a importância do compartilhamento de informações e sugeriu que fosse
elaborado um questionário com o intuito de trazer a real situação de cada município, trazendo
informações sobre os catadores, sobre a coleta seletiva, o armazenamento do lixo e se o município
faz parte ou não do Consórcio. Logo após, a Procuradora-Chefe do Trabalho, Sra. Adir de Abreu,
informou que a Procuradoria do Trabalho tem várias informações que possa interessar, mas
reiterou a importância e a necessidade de fazer esse trabalho, com o envio do questionário aos
municípios. Dando prosseguimento, a Sra. Elaine Melo fez um panorama geral das atividades e
enfatizou que muitas dessas informações necessárias, advindas do questionário, a SEMARH já
possuía. Ato contínuo, a Prefeita do município de Branquinha, Sra. Renata Freitas, tirou algumas
dúvidas referente às empresas envolvidas no processo e explicou como está conduzindo os
trabalhos no seu município e ainda sugeriu que todos os órgãos fossem notificados com a máxima
brevidade possível para que o GT seja formado o quanto antes. Em seguida, o Prefeito Marcius
Beltrão sugeriu que o Governo do Estado ficasse a frente desses trabalhos através de seus
representantes. Posteriormente, a Sra. Elaine Melo discorreu brevemente sobre o Plano Estadual
de Coleta Seletiva e ressaltou a importância da implantação da coleta seletiva de forma
participativa e responsável nos municípios alagoanos. Seguidamente, a Procuradora Federal, Sra.
Raquel Teixeira, ressaltou sobre as obrigações e responsabilidades de cada órgão envolvido no
processo de cumprimento da Política de Resíduos Sólidos. Dando prosseguimento, a Promotora de
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Justiça, Sra. Lavínia Fragoso, falou sobre o impasse que estava acontecendo entre as empresas
que concorreram para fazer o trabalho de coleta de dados dos municípios, o qual paralisou o
andamento desse trabalho. Ainda com a palavra, também concordou que as reuniões sejam
coordenadas pelos órgãos técnicos; enfatizou que alguns modelos bem sucedidos de planos sejam
observados e que as atas das reuniões acontecidas até aquela data sejam encaminhadas a todos.
Se comprometeu em elaborar o questionário e posteriormente enviar protocolado à AMA para que
esta possa encaminhar aos municípios. Ressaltou ainda, que os questionários deverão ser
respondidos por cada município e não via Consórcio Público, e que sejam assinados pelo Gestor,
para que cada município se responsabilize por suas respostas, inclusive para responder possíveis
ações a posteriori. Ato contínuo, a Assessora Jurídica da AMA, Sra. Brígida Alencar, colocou que
quase todos os órgãos públicos envolvidos no GT já haviam recebido o ofício da AMA requisitando
a indicação de seus representantes e na oportunidade, solicitou que os órgãos que ainda não
haviam se pronunciado, que agilizassem suas indicações, para que a AMA pudesse enviar os
nomes o mais rápido possível ao Estado para a devida publicação. Dando sequência, o Prefeito
Marcius Beltrão sugeriu que a partir das próximas reuniões do GT, a SEMARH fosse o órgão
centralizador, presidindo os trabalhos e que a AMA fosse designada para secretariar, o qual obteve
aprovação por todos em unanimidade. Logo após, o Sr. Marcos Frolini, pediu o uso da palavra e
discorreu sobre um projeto de sua autoria, de coleta seletiva e inclusão social e que poderia muito
contribuir para os trabalhos desenvolvidos no GT. Após, o Presidente da mesa fez um resumo do
que foi discutido e estabelecido na reunião, seguido de uma breve apresentação dos Consórcios
Públicos presentes, através dos seus representantes e logo após, foi definido o prazo de entrega
dos questionários pelos municípios para o posterior encaminhamento aos Ministérios Públicos.
Dando prosseguimento, a Promotora Lavínia Fragoso esclareceu alguns pontos sobre a comissão
interdisciplinar de educação ambiental, com reunião marcada para o dia 05 de março e a
importância da participação dos municípios nesse evento. Em seguida, a Prefeita Renata Freitas
frisou a importância da participação de todos neste processo, da lavratura das atas de reuniões do
GT e dos encaminhamentos dos ofícios para que os órgãos possam indicar seus representantes.
Por fim, o Grupo decidiu deixar marcada a próxima reunião para o dia 13 de março, desde que até
esta data, o GT tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado. Logo após, o Presidente deixou
livre a palavra para quem quisesse se manifestar, franqueada a palavra sem que ninguém mais
quisesse fazer uso e nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por
encerrado os trabalhos. E por estarem acertados, a presente ata segue assinada por mim, Ernando
Lúcio de Souza Júnior, que a lavrei, pelo Presidente da mesa, e pelos demais representantes que
assim desejarem, como sinal de sua aprovação.
Maceió, 30 janeiro de 2015.

______________________________________
Marcius Beltrão Siqueira
Presidente do CONISUL / Prefeito do município de Penedo

__________________________________________
Ernando Lúcio de Souza Júnior
Arquiteto - Apoio Institucional
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