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1.

APRESENTAÇÃO

O presente relatório contempla a Validação do Diagnóstico e levantamento de Caráter Participativo
para a Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos. Trata-se do relatório de atendimento da Etapa
2.2, componente da Meta 2 do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos PIGIRS.
O relatório descreve o conjunto de ações tomadas no processo de Validação do Diagnóstico do
PIGIRS para a Região da Zona da Mata Alagoana, sendo evidenciadas as atividades realizadas ao
logo do processo de mobilização e divulgação (conforme diretrizes do Plano de Mobilização Social
e Divulgação – PMSD - e do Termo de Referência - TDR) para a preparação e realização da
Reunião Pública e a realização da Reunião dos Comitês Diretores, no município de Murici.
A Reunião Pública teve como objetivo apresentar e validar o diagnóstico e fazer um levantamento,
sendo este de caráter participativo, para a formação de todo o processo na Gestão do Plano
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado, mais especificamente, para a
região da Zona da Mata Alagoana.
A reunião do Comitê Diretor teve como objetivo acompanhar e firmar o processo de Validação do
Diagnóstico do PIGIRS para a região Zona da Mata no Estado de Alagoas, bem como, monitorar
todos os trabalhos e reuniões que haviam sido conduzidos, deliberando estratégias e mecanismos de
modo a assegurar posteriores conteúdos e formas de implementação do Plano, acolhendo
considerações dos representantes, principalmente no que diz respeito às metodologias previamente
abordadas para as próximas etapas e metas do PIGIRS.
As reuniões (do Comitê Diretor e Pública) ocorreram em duas fases distintas e complementares,
obedecendo à estratégia definida pela coordenação do Plano, tendo como documento base para o
processo de discussão, o Diagnóstico Participativo para a Gestão Intermunicipal dos Resíduos
Sólidos da Região da Zona da Mata Alagoana.
Nesse contexto, o presente relatório tem como objetivo apresentar uma síntese sobre o
desenvolvimento da Reunião Pública para Validação do Diagnóstico de caráter participativo do
PIGIRS, incluindo a reunião com o Comitê Diretor, prevista no escopo da apresentação do
Diagnóstico. Também, se consolida como objeto do presente relatório, o registro das atividades e do
processo de organização das reuniões.
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2.
2.1.

VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DE CARÁTER
PARTICIPATIVO PARA A GESTÃO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Metodologia

Para o processo de Validação do Diagnóstico e levantamento de caráter participativo para a gestão
do PIGIRS, diversos aspectos foram abordados. O conjunto de procedimentos e requisitos foram
referências no decorrer do evento que ocorreu no dia 17 de dezembro de 2015, contemplando a
Região da Zona da Mata Alagoana (Quadro 1).
Quadro 1 – Região, município, data e local de realização da Reunião Pública para a Validação do Diagnóstico e
Levantamento de Caráter Participativo para a Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos.
Região

Município de
realização do
Evento

Data

Horário

Local

Número de
participantes

Zona da Mata

Murici

17/12/2015

8h30

Auditório da
Prefeitura Municipal

30

Sucintamente, a reunião seguiu a seguinte metodologia:


Organização e disposição dos banners, material didático e registro fotográfico do evento;



Abertura do evento pelo representante da SEMARH;



Apresentação do diagnóstico pelo representante da Floram;



Abertura para participação da plateia para esclarecimento de dúvidas e questionamentos;



Validação do Diagnóstico;



Considerações finais e encerramento.

A lista de presença da reunião pública se encontra no Anexo 1.
2.1.1. O processo de mobilização social e divulgação para a reunião pública
O processo de mobilização e divulgação para a Reunião Pública do PIGIRS foi previsto para ser
conduzido pela Floram Engenharia e Meio Ambiente, com o suporte da SEMARH.
O detalhamento das ações de mobilização e divulgação é apresentado adiante.
2.1.1.1. Estratégias de mobilização e divulgação
A estratégia de divulgação foi elaborada de acordo com os meios de comunicação disponíveis, em
especial, as mídias impressas e eletrônicas, tendo o propósito de informar e divulgar as ações e
atividades do PIGIRS.
Para concretizar essa etapa, foram analisados os meios de comunicação a serem utilizados, o teor da
mensagem e a periodicidade da ação a ser desenvolvida.
Nesse ciclo, os instrumentos e os meios de comunicação utilizados para divulgar as ações e
atividades do PIGIRS foram: convites impressos e digitais, publicação no Diário Oficial do Estado
de Alagoas, banners, rádio, carro de som, Releases, redes sociais, websites regionais e postagem no
blog do PERS.
A síntese com os meios de comunicação utilizados no processo de mobilização e divulgação é
apresentado no Quadro 2.
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Quadro 2 – Síntese dos instrumentos de comunicação utilizados no processo de mobilização e divulgação do PIGIRS
MEIO DE COMUNICAÇÃO

DESCRITIVO/AÇÕES

Correio

Envio de 200 convites impressos para as reuniões públicas aos atores de interesse

Correio eletrônico

Envio de convites da reunião pública, em formato digital, a atores de interesse da região.

Convite

Texto contendo data horário e local da Reunião Pública.

Banner

Exposto no dia da Reunião, identificando o evento que estava em andamento.

Rádio

Divulgar o spot institucional para convocação da reunião pública.

Carro de som

Divulgar o spot institucional para convocação da reunião pública no município sede do
evento.

Diário Oficial do Estado

Publicar no DOE o convite para a reunião pública
Elaborar releases para os veículos de comunicação como forma de disseminar a
informação, suas ações e atividades.
Divulgar as ações e atividades do PIGIRS de forma sistemática no blog conforme a
demanda da informação. O blog é o local onde potenciais usuários irão buscar mais
informações sobre o PIGIRS.
Foi criada uma conta no Facebook sobre o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, o qual é
utilizada também para o compartilhamento das informações sobre o PIGIRS

Releases
Blog do PERS

Redes Sociais

Foi criado um grupo do Comitê Diretor da região da Zona da Mata no aplicativo WhatsApp
Websites

I)

Divulgar as ações do PIGIRS e iniciativas relacionadas ao plano de resíduos.

Convites impressos

Os convites para a reunião pública foram enviados para 200 atores de interesse identificados para a
Região da Zona da Mata Alagoana, tendo como destinatários os Prefeitos dos Municípios da região,
Comarcas do Ministério Público, entre outros atores de interesse. Foram impressos ainda convite
para todas as instituições do Estado. Cabe apontar, que, a impressão e destinação destes convites foi
de responsabilidade da Floram, e a relação dos destinatários é apresentada no Anexo 2.
A escolha dos destinatários se baseou no levantamento dos atores de interesse, que, no âmbito de
suas atividades, apresentavam relação direta ou indireta com a gestão de resíduos sólidos ou com
movimentos sociais organizados, tais como: escolas, associações, empresas, órgãos de classe,
instituições públicas, lideranças religiosas, entre outros.
Os convites sob responsabilidade da Floram foram enviados na modalidade “Impresso”, através dos
serviços de postagem disponibilizados pelos Correios. Evidências do processo de organização dos
convites e seu envio por correio postal, são apresentadas na Figura 1. A nota fiscal com
comprovante de envio dos convites é apresentada na Figura 2.
Além dos 200 convites específicos da Região Zona da Mata (Figura 3), também foram elaborados
convites especiais (Figura 4) que continham as datas das reuniões do PIGIRS considerando as sete
regiões de Planejamento definidas para Alagoas. Esses convites foram direcionados a atores de
interesse que atuam em todo o Estado ou em mais de uma região, por exemplo: Ibama,
CODEVASF, Ministério Público Estadual e Federal, ICMBIO, entre outros.
No processo de mobilização a SEMARH foi responsável por realizar o convite para todos os
prefeitos (as) e Promotores de Justiça da região.
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a)

b)

Figura 1 – Fotos a) e b) Processo de organização dos convites na Sede da Floram, em Eunápolis, Bahia.

Figura 2 – Comprovante fiscal de envio postal dos convites

Figura 3 – Modelo do convite impresso específico da Região da Zona da Mata Alagoana.
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Figura 4 – Modelo de convite especial enviado para instituições de atuação em todo o Estado de Alagoas, contendo,
desta forma, a data e locais das reuniões do PIGIRS para as sete regiões de planejamento de resíduos definidas para o
Estado.

II)

Diário Oficial do Estado de Alagoas

O convite para a reunião pública do PIGIRS foi publicado no DOE do dia 07 de dezembro de 2015,
conforme apresentado no Anexo 3.
III)

Anúncios em Rádio

Foram realizadas entre os dias 15 e 16 de dezembro de 2015, inserções com anúncio da reunião
pública na Rádio Princesa das Matas LTDA. Ao total foram 15 inserções para divulgação do Plano,
e o comprovante da realização das inserções é apresentado no Anexo 4. O texto utilizado no spot é
apresentado a seguir:
“A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, a Floram Engenharia
e o Consórcio Regional de Resíduos Sólidos da Zona da Mata Alagoana – CORSZAM convidam
toda a população, a participar da Reunião Pública que tem como objetivo a Validação do
Diagnóstico e o Levantamento de Caráter Participativo para a Gestão Intermunicipal dos Resíduos
Sólidos da Região da Zona da Mata Alagoana.
Se você é de União dos Palmares, Ibateguara, São José da Laje, Santana do Mundaú, Branquinha,
Murici, Capela, Cajueiro, Atalaia, Pindoba, Mar Vermelho, Paulo Jacinto, Viçosa e Chã Preta,
está convidado para reunião da Região da Zona da Mata, a ser realizada no dia 17 de dezembro de
2015, às 8h30min, no Auditório da Prefeitura de Murici, em Murici. Sua participação é
importante!
Mais informações no blog www.persalagoas.com.br. ”
IV)

Anúncios em Carro de Som

Foram realizadas 09 horas de anúncio sobre a reunião pública através de mídias de carro de som. Os
serviços foram realizados nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2015. O texto utilizado para
veiculação através do carro de som é apresentado adiante:
“A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, a Floram Engenharia,
o Consórcio Regional de Resíduos Sólidos da Zona da Mata Alagoana – CORSZAM, e o Município
de Murici convidam toda a população, a participar da Reunião Pública que tem como objetivo a
Validação do Diagnóstico e o Levantamento de Caráter Participativo para a Gestão
Intermunicipal dos Resíduos Sólidos da Região da Zona da Mata Alagoana, a ser realizada no dia
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17 de dezembro de 2015, a partir das 8h30min no Auditório da Prefeitura, em nossa cidade. Sua
participação é importante! ”.
O comprovante da utilização deste tipo de mídia é apresentado no Anexo 5.
V)

Release

A produção do Release visa divulgar uma notícia ou um acontecimento, através do qual os
jornalistas das redações dos veículos de comunicação decidem se vão ou não divulgar a notícia. O
Release produzidos pela Floram e pela SEMARH e distribuído às redações dos veículos de
comunicação é apresentado no Anexo 6.
Cabe apontar que tanto a Floram quanto a SEMARH visando aumentar o interesse das redações dos
veículos de comunicação, optaram por estruturar no Release um único texto envolvendo o PIGIRS
das sete regiões de planejamento de resíduos sólidos.
VI)

Blog

No blog do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Alagoas (www.persalagoas.com.br) foram
publicadas, no dia 11 de dezembro de 2015, informações sobre os PIGIRS, inclusive com o
cronograma das reuniões públicas do PIGIRS das sete regiões de planejamento de resíduos.
A reportagem pode ser acessada através da página http://www.persalagoas.com.br/planosintermunicipais-de-gestao-integrada-de-residuos-solidos-avancam-em-alagoas-em-atendimentoas-politicas-nacional-e-estadual-de-residuos-solidos/. O recorte da página do blog com o título da
publicação é apresentado na Figura 5 e no Anexo 7.

Figura 5 – Recorte da publicação do PIGIRS extraída do blog do PERS.

O texto utilizado para veiculação do Plano através do Blog PERS-AL é apresentado adiante:
Recentemente foi lançada a Política Estadual de Resíduos Sólidos de Alagoas pela Lei Estadual Nº
7.749 de outubro de 2015 com o intuito de “promover a integração da organização, do
planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos
resíduos sólidos” em conformidade o Inciso I do Artigo 11 da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS).
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O Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) é um dos instrumentos
previstos pelas Políticas Estadual e Nacional de Resíduos Sólidos, e entre seus objetivos estão:


Instituir a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, tais como: dos
fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de
manejo dos resíduos sólidos urbanos;



Nortear o desenvolvimento da Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo;



Criar metas para a eliminação dos lixões;



Instituir instrumentos de planejamento no nível estadual e microrregional;



Impor que os geradores particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos.

Quando se trata dos resíduos sólidos urbanos (que são os originários de atividades domésticas em
residências urbanas; da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de
limpeza urbana) apenas o município de Maceió dispõe de um aterro sanitário devidamente
preparado e operando no recebimento destes resíduos. Nos 101 municípios restantes, os resíduos
ainda são enviados para os lixões.
Visando reverter esta situação, bem como atender a legislação, o Estado de Alagoas deu início a
elaboração dos PIGIRS, para isso o estado foi dividido em sete Regiões de Planejamento sendo
elas: Região Agreste Alagoano, Região Bacia Leiteira de Alagoas, Região Litoral Norte Alagoano,
Região Metropolitana de Alagoas, Região Sertão Alagoano, Região Sul de Alagoas e Região da
Zona da Mata Alagoana. Cada uma destas regiões é composta por um conjunto de municípios que
foram agrupados em função de suas características econômicas e geográficas que permitissem a
gestão integrada de seus resíduos.
Na atual fase, os planos encontram-se na etapa de conclusão do Diagnóstico. Esta etapa teve como
objetivo realizar a análise mais aprofundada da situação dos resíduos sólidos em todas as 7
Regiões de Planejamento, visando fazer: o levantamento detalhado dos quantitativos de resíduos
sólidos gerados regionalmente e por município; diagnóstico da estrutura das prefeituras em
relação aos serviços de coleta e limpeza urbana; diagnóstico da destinação de resíduos como os de
saúde, industriais, de construção civil entre outros; levantamento da legislação municipal
relacionada à gestão de resíduos sólidos; e o levantamento de iniciativas, programas e associações
já existentes nos municípios.
Os resultados deste diagnóstico serão apresentados nas Reuniões Públicas que têm como objetivo a
Validação do Diagnóstico e o Levantamento de Caráter Participativo para a Gestão
Intermunicipal dos Resíduos Sólidos.
As reuniões ocorreram conforme o seguinte cronograma:
Região

Nome do Evento

Data do
Evento

Horário

Local do Evento

Sertão

Reunião Pública para Validação do
Diagnóstico e o Levantamento de
Caráter Participativo para a Gestão
Intermunicipal dos Resíduos Sólidos

15/12/2015

08:30 – 12:00

Ginásio de Esporte - Rua Muniz
Falcão, S/N, no Centro de Inhapi.

Sul

Reunião Pública para Validação do
Diagnóstico e o Levantamento de
Caráter Participativo para a Gestão
Intermunicipal dos Resíduos Sólidos

15/12/2015

08:30 – 12:00

Casa da Aposentadoria -Praça
Barão de Penedo, 19, no Centro
Histórico de Penedo.

Litoral Norte

Reunião Pública para Validação do

16/12/2015

08:30 – 12:00

Centro Paroquial - Rua
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Diagnóstico e o Levantamento de
Caráter Participativo para a Gestão
Intermunicipal dos Resíduos Sólidos

Bacia Leiteira

Reunião Pública para Validação do
Diagnóstico e o Levantamento de
Caráter Participativo para a Gestão
Intermunicipal dos Resíduos Sólidos

Agreste

Reunião Pública para Validação do
Diagnóstico e o Levantamento de
Caráter Participativo para a Gestão
Intermunicipal dos Resíduos Sólidos

Professora Maria Isabel Costa
Sousa, S/N, Bairro Novo, em
Flexeiras.
08:30 – 12:00

Club ABC - Av. Paulo Dantas, no
centro de Batalha.

17/12/2015

08:30 – 12:00

Auditório da Casa de Cultura Praça Luiz Pereira Lima, (antiga
praça da prefeitura), no centro de
Arapiraca.

Zona da Mata

Reunião Pública para Validação do
Diagnóstico e o Levantamento de
Caráter Participativo para a Gestão
Intermunicipal dos Resíduos Sólidos

17/12/2015

08:30 – 12:00

Auditório da Prefeitura
Municipal - Av. Mário B. Leão,
S/N, no centro de Murici.

Metropolitana

Reunião Pública para Validação do
Diagnóstico e o Levantamento de
Caráter Participativo para a Gestão
Intermunicipal dos Resíduos Sólidos

18/12/2015

08:30 – 12:00

Auditório do IFAL, Campus
Satuba - Rua 17 de Agosto, S/N,
no Centro de Satuba.

VII)

16/12/2015

Banners

O Banner fora exposto no local da reunião, identificando que o evento estava em andamento, ainda
continha informações como: nome do evento, região, data e endereço da reunião, propósito da
reunião e logotipos dos organizadores e apoiadores do evento. A foto do banner elaborado para a
Região Zona da Mata é apresentada na Figura 6.

Figura 6 – Banner da reunião pública exposto no local de realização do evento.

VIII) Redes Sociais
Os convites para reuniões púbicas do PIGIRS foram compartilhados através da rede social
Facebook. No Anexo 8 são apresentadas evidências do compartilhamento do convite através desta
rede social.
Outro ponto relevante foi a criação do grupo “Comitê Diretor – Zona da Mata” no aplicativo para
smartphones “WhatsApp”. Este grupo é composto pelos representantes do Comitê Diretor da
Região Zona da Mata e pelos integrantes do grupo técnico de trabalho responsável pelo
acompanhamento das atividades, formados por técnicos da SEMARH, IMA, SEE e da Floram.
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A evidência de criação do grupo do Comitê Diretor da região Zona da Mata no aplicativo WhatsApp
é apresentada no Anexo 9.
IX)

Websites

A divulgação de informações sobre a elaboração do PIGIRS, bem como das reuniões públicas foi
realizada por websites regionais. Apenas dois sites de notícias proporcionaram uma cobertura para
divulgação do PIGIRS da Região da Zona da Mata Alagoana. No Quadro 3 são apresentadas as
sínteses das publicações referente à reunião pública do PIGIRS, e no Anexo 10 é apresentado cópia
das respectivas publicações.
Quadro 3 – Sínteses das publicações referentes ao PIGIRS da Região da Zona da Mata Alagoana veiculada por web
sites de visibilidade regional.
Meio de Comunicação

Data

Blog PERS

11/12/2015

Agência Alagoas

26/01/2016

Assunto/tema
Planos Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos avançam em
Alagoas em atendimento às Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos
Semarh retoma discussões sobre política intermunicipal de resíduos sólidos

2.2. Reunião com o Comitê Diretor
2.2.1. Processo de Criação do Comitê Diretor
Conforme indicado no RA1 – Projeto de Mobilização Social e Divulgação – o Comitê Diretor da
Região da Zona da Mata Alagoana é o mesmo formalmente instituído para o acompanhamento do
Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Alagoas - PERS. A composição do Comitê Diretor foi
publicada em maio de 2014.
Cabe apontar, que o Comitê de Sustentação, formado por representantes da SEMARH, IMA, SEE e
Instituo Lagoa Viva revisam periodicamente a participação dos membros do Comitê Diretor, sendo
providenciadas eventuais substituições dos participantes sempre que necessário.
2.2.2. Mobilização do Comitê Diretor
A mobilização do Comitê Diretor foi realizada através de comunicação direta aos representantes,
por meio de e-mail e contato telefônico. Porém, em decorrência das reuniões do Plano Estadual dos
Resíduos Sólidos que ocorreram uma semana antes das reuniões agendadas para o Plano
Intermunicipal de Gestão dos Resíduos Sólidos, as mobilizações foram realizadas apenas pelos
representantes específicos dos comitês, para estes dissiparem a agenda do PIGIRS aos demais
grupos de interesse e Sociedades civil, após as reuniões do PERS. Cabe ressaltar que essa
metodologia de divulgação foi estabelecida a fim de se evitar equívocos por parte dos membros do
comitê quanto às datas das reuniões de ambos os Planos: PERS e PIGIRS.
Todos os representantes receberam um e-mail da Floram, entre os dias 02 e 04 de dezembro de
2015 (Anexo 11), contendo o convite para a reunião, bem como, o Spot de carro de som e rádio
para repassá-los aos grupos supracitados. Esses spots foram enviados com o objetivo de subsidiar a
divulgação do plano para as respectivas reuniões: do comitê e pública.
Além da mobilização promovida pela Floram, a SEMARH enviou através de e-mail e contato
telefônico, informações sobre as reuniões dos comitês diretores e das reuniões públicas. Todos os
membros foram mobilizados para apoiar na divulgação dentro do município, principalmente, nos
municípios sedes dos eventos, no qual foi sugerido convidar todas as Secretarias afins, Câmara
Municipais, Sindicato, Associações, Instituições de Ensino, entre outras instituições. A SEMARH
encaminhou um e-mail no dia 09 de dezembro aos representantes do Comitê Diretor da região da
Zona da Mara do Estado, informando o início das atividades do PIGIRS. A cópia deste e-mail é
apresentada no Anexo 12.
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A agenda da reunião pública e da reunião com o Comitê Diretor da região da Zona da Mata
Alagoana é apresentada no Anexo 13. Essa agenda foi elaborada apenas para os representantes da
Floram, a fim de manterem o controle das datas e horários da etapa 2.2 para as reuniões do PIGIRS.
2.2.3. Metodologia da reunião do Comitê Diretor
Considerando os objetivos da presente etapa de reuniões (validação do diagnóstico para a gestão do
PIGIRS), a abordagem metodológica assumiu caráter participativo.
O encontro foi marcado por uma dinâmica em que os representantes dos comitês pudessem fazer
suas considerações relevantes a respeito dos conteúdos discutidos, sendo estes, previsto para serem
adotados em etapa posterior do PIGIRS. O processo metodológico mais detalhado é apresentado na
sistematização dos resultados para a reunião do Comitê Diretor.
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3.

SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS REUNIÕES

3.1. Reuniões Públicas
A reunião Pública da Região da Zona da Mata foi realizada conforme programação, no dia
17/12/2015, por volta das 08:30 horas. Participaram da reunião 30 pessoas, levando em
consideração o número de pessoas que assinaram a lista de presença. O material didático utilizado
na apresentação é apresentado no Anexo 14. A reunião seguiu a seguinte dinâmica:
3.1.1. Abertura
A abertura do evento foi realizada pela SEMARH, em que, o representante da instituição agradeceu
a presença dos presentes e justificou a importância da realização daquela reunião. Em seguida a
palavra foi passada para o representante da Floram, o Sr. Pedro Duarte, que foi o responsável pela
apresentação do conteúdo programático para a reunião pública.
A exposição do conteúdo foi realizada através de uma breve explanação dos diagnósticos para a
gestão dos resíduos sólidos, visando a validação do público ao conteúdo explanado. Assim, antes do
início da apresentação foi informado aos participantes o objetivo daquela reunião e que os mesmos
deveriam avaliar se o conteúdo estava adequado ao objetivo previsto, bem como, de fazer as
intervenções no que diz respeito a inclusão ou exclusão dos conteúdos a serem apresentados.
Ao final desta etapa, o espaço foi aberto para as considerações, e não havendo novas observações
dava-se por encerrada a reunião, sendo assim, validado o diagnóstico para a gestão do PIGIRS.
3.1.2. Validação
A validação do Diagnóstico ocorreu através de assinaturas, sendo solicitado àquelas pessoas que
concordassem com a Gestão Intermunicipal dos Resíduos Sólidos da região da Zona da Mata
Alagoana, que assinassem a lista de presença (Figura 7). O relatório completo de todo o público que
validou o documento se encontra no anexo 1, referente à listagem de presença da reunião pública
para a região da Zona da Mata.
No Anexo 15 é apresentado um breve relatório fotográficos com os registros da reunião pública
realizada em Murici.
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Figura 7 – Modelo do comprovante de validação do Diagnóstico do PIGIRS da Região da Zona da Mata Alagoana, no
município de Murici.

3.2. Reunião do Comitê Diretor
A reunião do Comitê Diretor teve início às 12:30 horas do dia 17 de dezembro de 2015, tendo em
média uma hora de duração. O encontro foi realizado numa dinâmica em que os representantes dos
comitês pudessem fazer suas considerações e inserções a respeito do conteúdo previsto para serem
apresentados na etapa posterior do PIGIRS (Etapa de Planejamento), atendendo às expectativas
previstas para a reunião.
No primeiro momento, foi discutido qual seria a metodologia de condução das reuniões públicas
referentes ao Planejamento das ações para a Região da Zona da Mata Alagoana. Os comitês
expuseram a estrutura do Plano de ações do PIGIRS, e definiram que a metodologia a ser admitida
para a próxima etapa, seria a mesma adotada no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS, com
divisão do público por grupos de trabalho, sendo que cada grupo iria corresponder a uma tipologia
de resíduos (Resíduos Sólidos Urbanos, Resíduos Comerciais, Resíduos de Logística Reversa,
Resíduos Agrosilvipastoris, Resíduos de Transportes, Resíduos Industriais, Resíduos de Mineração,
Resíduos de Saúde, Resíduos de Saneamento e os Resíduos da Construção Civil).
Para cada grupo vão ser apresentadas as metas de avanços na gestão de resíduos sólidos, com os
seus respectivos prazos de atendimento, com o intuito dos membros do grupo debaterem e
validarem as metas a serem propostas no PIGIRS. Todos os representantes concordaram com a
metodologia a ser adotada.
No segundo momento, foi discutido quais seriam as prováveis datas das reuniões, deixando-os préestabelecidas para a primeira quinzena de março de 2016.
Outro assunto abordado foi a respeito do agendamento de reuniões para o mês de janeiro de 2016
que tiveram como objetivo discutir os arranjos das unidades físicas para gestão integrada de
resíduos sólidos na região. A lista de presença dos representantes do Comitê Diretor encontra-se no
Anexo 16.
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4.

CAPACITAÇÃO TÉCNICA

A capacitação técnica realizada no âmbito do PIGIRS ocorreu durante os serviços de gravimetria
realizados nos municípios da região. A capacitação teve como objetivo dar treinamento aos técnicos
indicados pelos municípios para a realização da caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos
urbanos.
Foram demostrados os conceitos práticos para realização dos serviços de gravimetria passando pelo
processo de planejamento da coleta para amostragem, quarteamento, segregação, pesagem e registros
dos dados.
Os comprovantes (listas de presença) da participação nos cursos de capacitação são apresentados no
Anexo 17.
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5.

CONCLUSÕES

A reunião pública do PIGIRS e dos Comitês Diretores ocorreram dentro das programações previstas
para o evento.
Para a reunião pública, o número de participantes, bem como de representatividades dos diferentes
setores da sociedade civil pode ser considerado satisfatório. O processo de validação ocorreu de
forma bem tranquila, devendo-se considerar que a etapa prevista foi atendida.
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ANEXOS
Anexo 1 – Lista de Presença da Reunião Pública;
Anexo 2 – Lista de atores de interesse para envio dos convites;
Anexo 3 – Cópia da publicação no Diário Oficial do Estado convidando a região para reunião
pública do PIGIRS;
Anexo 4 – Comprovante das inserções com anúncio da reunião Pública em rádio;
Anexo 5 – Comprovante dos serviços de anúncios em carros de som;
Anexo 6 – Modelo de Release enviado para as redações dos veículos de comunicação em Alagoas;
Anexo 7 – Página inicial do Blog PERS Alagoas com publicação das reuniões do PIGIRS;
Anexo 8 – Evidências do compartilhamento do convite através da rede social Facebook;
Anexo 9 – Evidência de criação do grupo do Comitê Diretor da região Zona da Mata no aplicativo
WhatsApp;
Anexo 10 – Publicações em Websites referentes às reuniões públicas do PIGIRS;
Anexo 11 – Cópia de e-mail enviado pela Floram aos representantes do comitê diretor contendo o
convite para a reunião do PIGRS;
Anexo 12 – Cópia de e-mail enviado pela SEMARH aos representantes do comitê diretor contendo
o convite para a reunião do PIGRS;
Anexo 13 – Agenda da reunião pública e da reunião com o Comitê Diretor da região da Zona da
Mata Alagoana para controle de data e horários dos representantes da Floram;
Anexo 14 – Cópia do material didático utilizado na apresentação da reunião da região da Zona da
Mata Alagoana;
Anexo 15 – Relatório fotográficos com os registros da reunião pública realizada no município de
Murici;
Anexo 16 – Lista de Presença dos representantes do Comitê Diretor da região da Zona da Mata
Alagoana.
Anexo 17 – Lista de presença dos técnicos municipais que participaram do treinamento de campo
em gravimetria de resíduos sólidos urbanos.
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