MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAOA

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DE
ACOMPANHAMENTO DOS TCAS DA REGIÃO METROPOLITANA: VITÓRIA, VILA
VELHA, GUARAPARI, SERRA, VIANA, CARIACICA E FUNDÃO

No dia 17dias do mês de dezembro de 2014, às 9:00horas, estiveram presentes no Auditório da
AMUNES, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, representado pela Dirigente do
CAOA Dra. Isabela de Deus Cordeiro e da Agente Técnica Eva Evangelista dos Santos, a
AMUNES por meio do Assessor Jurídico Dr. Mauro Estevam e da Técnica Letícia

,e os

Municípios e representantes das associações de catadores de materiais recicláveis,conforme
identificação na lista de presença anexa, a fim de procederem à décima reunião de acompanhamento
dos Termos de Compromisso Ambiental e Termo de Ajustamento de Conduta que versam acerca
da implementação dos instrumentos da PNRS. Inicialmente o MPES ressaltou a importância de
prosseguirmos avançando na implementação da PNRS, especialmente em relação à elaboração dos
programas de educação ambiental, haja vista que esta obrigação não se fez constar dos termos.
Nesse sentido foram formuladas as seguintes orientações gerais: 1. Foi assinalado o prazo de 30
dias para apresentação de TR que permita orientar a elaboração do Programa de Educação
Ambiental. Deverá constar do PEA objetivos gerais, objetivos específicos, público alvo,
metodologia e ações a serem desenvolvidas, cronograma físico financeiro, indicadores de
resultado. 2. No tocante aos pneumáticos os municípios foram orientados a proceder ao
levantamento dos estabelecimentos que comercializam os pneumáticos, advertindo-os quanto
à destinação adequada e exigindo que eles façam a sua comprovação. 3. Os Municípios
deverão se fazer representados com toda a comissão de acompanhamento, especialmente, das
Secretarias de Obras, de Serviços Urbanos, de Educação, de Ação Social, de Saúde, de
Habitação,de Meio Ambiente e inclusive dos representantes dos catadores. 4. Os Município
foram orientados a proceder e apresentar na próxima reunião planilhamento do volume
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encaminhado às associações; o volume aproveitado; e a gravimetria do material reciclável. 5.
Os municípios foram orientados a providenciar, no prazo de 30 dias, seu cadastramento junto
ao Sistema de Acompanhamento dos TCAs de resíduos sólidos, providenciando a alimentação
com todo o material até hoje apresentado. 6. Os município foram orientados a comprovarem a
utilização pelos Catadores dos EPIs. 7. Os Municípios devem trabalhar para a próxima
reunião a cobrança pelo recolhimento de resíduos sólidos de saúde ou a assunção pelo
particular do seu custo.Seguiu-se a apresentação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA A apresentação
da comissão com seus 13 membros, inclusive seis representantes das associações de catadores. 1. O
TR foi apresentado pelo próprio município em colaboração alguns outros municípios. 2. O plano
está em elaboração, com diagnóstico levantado e audiências públicas previstas para março. A
previsão de seu término é em maio de 2015. Está sendo elaborado pela empresa ARCADIS
LOGOS. 3. A minuta do edital foi trabalhada e publicada e o contrato foi formalizado em 05 de
dezembro de 2014 com a empresa Vital Engenharia Ambiental. Em princípio o prazo para a
vigência do contrato é de 48 meses. A destinação final de resíduos de saúde foi formalizada com a
Marca Ambiental e o transporte com a Vital. Em relação à cobrança dos particulares os municípios
pretendem iniciar em 2015. 4. A coleta seletiva vem sendo implantada. Já o foi no bairro piloto
Praia do Canto, tendo sido estendida para os Bairro Barro Vermelho e Santa Lúcia. Os PEVs estão
também localizados também no Bairro Jardim da Penha e em aproximadamente 55 % dos bairros de
Vitória (todas as nove regiões do município - 671 pontos de coleta (71 pevs etc).A representante da
AMARIV Sra. Ana Lúcia e a Sra. Josiane da ASCAMARE tiveram oportunidade de ressaltar a
importância em reforçar a educação ambiental, inclusive por meio dos próprios catadores em
audiências nos bairros. O MPES sugeriu que antes da ampliação da coleta seletiva seja priorizado o
trabalho da educação ambiental, inclusive por meio do PEA. O Município está trabalhando a
elaboração da política municipal de educação ambiental, contudo foi reforçada a necessidade de
elaboração do programa. O município, por meio da representante da educação informou que as
atribuições da Secretaria de Serviços está sendo revista com vista à criação de uma gerência
específica em educação ambiental. O Município foi orientado a transformar as ações que ora vem
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sendo desenvolvidas em um programa preliminar que contemple a participação dos catadores junto
ao trabalho nas escolas (devendo neste caso ser no mínimo duas vezes ao ano) e também juntos às
associações de bairro, devendo contar com a colaboração das seguintes secretarias: meio ambiente,
educação, serviços urbanos, assistência social, habitação, saúde e comunicação. 5. O município
informou que o prazo para execução das obras para centro de triagem é de, aproximadamente, 08
meses. Em função disso e das dificuldades que a ASCAMARE vem sofrendo o Ministério Público
ressaltou a necessidade do município providenciar um espaço adequado, de caráter provisório, a fim
de viabilizar as suas atividades. O Município, juntamente com a ASCAMARE, deverão identificar
um imóvel a fim de, na próxima reunião, fixar um prazo de mudança. A renda da ASCAMARE foi
de R$ 547,00 (quinhentos e quarenta e sete reais) e AMARIV famílias com mais de 07 pessoas,
formada por mulheres solteiras, a maior parte sem ensino fundamental, uma pequena com
residência própria e a grande maioria vive de aluguel ou residência cedida, possuem um vínculo de
solidariedade muito grande entre si; 39% ganham apenas um salário mínimo, com renda de R$
675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). 6. Item atendido pois o projeto já está elaborado e o local
identificado. 6.1 o cumprimento dessa obrigação ocorrerá com a execução do projeto. 7. O
Município adquiriu uma prensa para a AMARIV, duas fragmentadoras de papel e dois carrinhos de
tambor. A representante da ASCAMARE ressaltou a impropriedade do equipamento (carrinho, a
prensa e esteira) fornecido pela ADERES, devendo ser providenciado contato com a mesma para
repassar para outra associação, pois estão parados. 8. O cadastramento junto ao Cadúnico está sendo
sempre atualizado. O município foi orientado a fazer-se sempre presente por meio da
Secretaria de Assistência Social. 9. Existe um excedente do material de aproximadamente 400
toneladas, sendo o município orientado a não proceder ao leilão desse material tendo em vista que o
objetivo da política é o fortalecimento das associações e existem associações que podem receber
esse material. Em função disso, a AMUNES sugeriu que a Sra. Maria do Carmo informe à Técnica
Letícia o volume que pode ser manejado por cada uma delas. Em relação ao papa móveis a coleta
vem sendo realizada num prazo máximo de 06 dias do acionamento. A distribuição vem sendo feita
por meio do CRAS. 10. O SINIR ainda não está disponível e por isso o ISNIR é que vem sendo
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alimentado. 11. O recolhimento de óleo vegetal está sendo feito. 12. os planos de trabalho estão
vigentes e serão renovados em 2015 mantendo o mesmo formato. Os programas de prevenção
(PPRA e PCSO) a acidentes foram elaborados por meio de parceria com a Vale e de recurso do
município, respectivamente. O MPES sugeriu que a AMUNES faça contato com a Vale objetivando
a elaboração dos planos para todas as associações de catadores formalização. O município fez uma
parceria com a UFES, com alguns estagiários, para sugestão de ações para melhoramento da
atividade e da produção (Prof. Cláudio Cunha, do Departamento de Administração). O Município
ressaltou a necessidade de uma linha de qualificação profissional para os catadores. O Município
não conseguiu qualquer apoio junto à FINDES. O ano de 2015 o município pretende trabalhar a sua
qualificação para que possam assumir o recolhimento do resíduo reciclável. Seguiu-se uma breve
exposição pela Assistente Social Terezinha sobre a situação social dos associados. O
levantamento e diagnóstico apresentado é muito importante e por isso foi sugerido pelo MPES
que a AMUNES insira no sistema de acompanhamento as informações que deverão ser
alimentadas por todos os Municípios que possuem associações formalizadas ou em
formalização a fim de que, no ano de 2015, o foco sejam as pessoas. MUNICÍPIO DE
VIANASeguiu-se a apresentação da comissão de acompanhamento com seis de seus membros e
três secretarias. O Município foi orientado a fazer presente por meio também da Secretaria de
Educação. 1. O TR foi elaborado para plano de saneamento através de contratação da UFES. 2. O
plano está em fase de elaboração. Foi entregue o diagnóstico estando em fase de análise técnica. O
recurso já foi repassado. A estimativa para término do plano é de junho ou julho de 2015. 3. A
adequação do contrato não houve alteração pois foi aditivado por um ano que vencerá em agosto de
2015. O Município foi orientado a apresentar, na próxima reunião, o início da minuta do novo edital
de contratação de recolhimento de RSU. 4. Implantação da coleta seletiva foi feita na sede através
dos PEVs. O município não possui um caminhão específico para coleta seletiva, sendo orientado a
providenciar a adaptação de um da agricultura para a coleta seletiva, no mínimo duas vezes por
semana, acoplando um banner específico da coleta seletiva nos horários de coleta. O Município foi
orientado a iniciar um processo contundente de educação não formal no mês de fevereiro, através
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do s agentes de saúde, e “porta a porta” no bairro piloto escolhido, incrementando também a
educação formal em fevereiro nas escolas e, em março, iniciar a coleta seletiva. O Município
adquiriu 40 novos PEVs. Os PEVs estão armazenados mas serão implantados no início de 2015,
sendo orientado a providenciar o mapa de localização dos PEVs. Em relação ao PEA o Município
está desenvolvendo um cronograma de atividades, sendo orientado a que contemple até o ano de
2016, com foco na educação formal e não formal, devendo ser apresentado na próxima reunião. 6.
Foi doada uma área pela Heringer Fertilizantes para a construção do galpão, localizado no Bairro
Parque Industrial. Já existe o projeto que foi submetido ao IJSN merecendo algumas adequações.
Está em fase de adequação. O Município foi orientado a providenciar o lançamento do edital em
março do ano de 2015 para a execução da obra do galpão. 7. e 8. o papa móvel não foi implantado
mas foi o município orientado a implantar o programa em função da existência de inúmeros
descartes inadequados de móveis que acabam por comprometer a rede de drenagem de águas
pluviais, os córregos etc. 9. O programa do óleo está sendo reestruturado. Os pontos de
recolhimento estão localizados no CRAS, na Prefeitura Municipal e em uma unidade móvel doada
pela ADERES. O Município já está estudando a viabilidade de ampliação dos pontos. O Município
foi orientado a providenciar o levantamento dos estabelecimentos que utilizam esse resíduo
cobrando, deles, a comprovação da destinação final adequada. No tocante ao óleo recolhido há a
possibilidade de sua destinação para pessoas previamente cadastradas para receber ou a sua revenda
por meio da associação de moradores dos Bairros Universal, Parque do Flamengo e Ipanema. 10. O
recolhimento do óleo foi iniciado em início de dezembro motivo pelo qual ainda não existem
levantamentos estatísticos. 11. O Município teve a colaboração do Sindimicro e ADERES
objetivando a formalização da associação de catadores. O município foi orientado a adquirir um
toldo a fim de viabilizar na área já doada para o galpão, as atividades da associação. Deverá
também ser providenciada uma bancada com pia e dois banheiros que podem ser locados. O local
deverá ser providenciado para o início do mês de março. A formalização da associação deverá ser
levada a efeito no prazo de 30 dias. 13. A alimentação do SINIR ainda não é possível mas estão
sendo alimentados os dados no ISNIR. 14. O município identificou 15 interessados que estão
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inscritos no Cadúnico, devendo ser providenciado as informações dos cadastrados na forma como
apresentada pela Assistente social de Vitória, no prazo de 45 dias. O Município destacou a
possibilidade de implantar a compostagem ou reciclagem dentro do complexo penitenciário de
Viana. MUNICÍPIO DE FUNDÃO: O Município foi orientado a comparecer nas reuniões de
acompanhamento com todos os membros da comissão de acompanhamento. Foi registrado
pela Subsecretária que a comissão será atualizada. A comissão não se fez presente em função de
ser a última semana de expediente. 1. O TR foi apresentado. 2. O Plano está sendo elaborado pela
UFES. Foi criado um grupo de trabalho, estando em fase de mobilização social para levantamento
do diagnóstico. O Município estima que o produto final deva ser apresentado entre julho e agosto.
3. A minuta do edital de recolhimento foram atualizados e o contrato foi assinado com a empresa
FORTALEZA AMBIENTAL. O contrato prevê também o recolhimento de resíduos de saúde. O
Município foi orientado a apresentar, na próxima reunião, minuta de lei para cobrança do
recolhimento de RSS. O contrato firmado com a empresa Fortaleza prevê a coleta e o transporte de
resíduo reciclável que será destinado para a RECUPERLIXO. O Município abriu um processo para
compra de 20 PEVs que serão distribuídos no bairro centro, nas escolas (duas de ensino infantil e
duas ensino fundamental e médio) e os demais serão distribuídos em pontos estratégicos. 4. O
Município iniciou a coleta seletiva no início de dezembro, a partir de uma mobilização porta a porta
no bairro centro, com equipe da Secretaria de Meio Ambiente. Foi incluído projeto pedagógico
(através do programa do governo federal denominado

PDDL Escolas Sustentáveis para

desenvolvimento de ações na área de sustentabilidade – o Município apresentou projeto em resíduos
sólidos e coleta seletiva e alcançou a verba. O Município estará desenvolvendo uma capacitação dos
agentes de saúde ou comunitários com vistas a atuarem como multiplicadores. O comércio também
foi sensibilizado porta a porta informando e esclarecendo acerca da destinação do material
reciclável para os PEV’s. O porta a porta deverá ser iniciado no máximo no mês de maio. 5. O
Município apresentou um cadastro das pessoas em situação de vulnerabilidade, sendo orientado a
verificar as experiências junto a outros municípios para o fim de constituir sua própria associação
de catadores. 6. O programa papa móveis está todo elaborado e será lançado em 15 de janeiro. O
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programa consiste em o cidadão entrar em contato com a prefeitura, que será agendado para a
retirada. A própria secretaria avalia a condição de uso do bem móvel a fim de ser destinado para
alguém, previamente cadastrado no CRAS. Se o bem for inservível será dada a destinação final
adequada pela Secretaria de meio ambiente. 7. O óleo deve ser entregue no mesmo PEVs desde que
acondicionado na PET. O material de panfletagem já conta com essa informação. A maior parte dos
comerciantes utiliza esse resíduo, sendo o município orientado a solicitar a comprovação da
destinação final adequada do material. 8, 9 não tem associação. 10. O Município foi orientado a
apresentar o quantitativo na próxima reunião. 11. O município está alimentando as informações no
ISNIR. 12. O Município, em especial a Secretaria de Promoção Social, foi orientado a apresentar,
para o mês de fevereiro, um plano de mobilização de pessoas em situação de vulnerabilidade a fim
de suscitar a formalização da associação de catadores de materiais recicláveis. 14. O Município
também foi orientado a atualizar a comissão de acompanhamento de modo a incluir as secretarias
de Promoção Social, de Saúde e Educação.

O Município vem trabalhando de um ano para cá o fomento na formalização de outras associações
de catadores. O dinheiro do FRD será destinado para resíduos, no entanto, o dinheiro ainda não foi
disponibilizado. Na parte de ação social os CRAS não tem esse enfoque na identificação dos
catadores. Atualmente o Município conta com 43 famílias de catadores inscritas no CAdúnico. 37
recebem até meio salário mínimo. 05 famílias recebem os catadores de de 70 a 140,00. Atualmente
o município tem 56 famílias listadas como catadores. Existem 21 coletores de rua – não são as
mesmas pessoas que as cadastradas no CRAS. O município localizou 90 pessoas. O Município foi
orientado a que a Secretaria de Ação Social esteja presente nas reuniões. O Município apresentará
uma lista atualizada de todos os catadores no prazo de 90 dias, devendo haver a comprovação da
relação nominal, do número de inscrição da CAdúnico (quando for o caso); do CRAS a que esteja
vinculado; do endereço domiciliar; do número de crianças por família; se estão matriculadas na rede
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regular de ensino; que Unidade de Saúde estão vinculados; se estão com a carteira de vacinação em
dia; se compõe ou não associação da catadores formalizada. O Município foi orientado a
providenciar uma assistente social específica para acompanhar a associação de catadores. 4. O
município publicará o edital na próxima segunda feira. O Município previu o aumento percentual de
5% ao ano na coleta seletiva. O município foi advertido no sentido de que o edital deve atribuir a
responsabilidade pela elevação no percentual à empresa vencedora. O Município deverá alterar a
redação do edital antes que ele seja levado à praça. 5. Em relação ao PMGIRS o Município lançará
o edital em 30 dias, sendo advertido de que se o edital não for lançado o Município poderá sofrer
execução no tocante a este item. 6. Município atualmente entrega às associações de catadores 29
toneladas. Hoje o Município recolhe 0,25 por cento do RSU com a coleta seletiva. 7. O Programa
Cata Móveis está operando através de dois veículos (caminhões). A Faesa está formando um grupo
de jornalistas que trabalhará para a divulgação do projeto. Os móveis são entregues ao Instituto “Eu
tenho um Sonho” e Banco Terra que dão a destinação. O contato está disponível no site da
Prefeitura. 8. A associação ainda não ajuizou o pedido de licenciamento. Seguiu-se a apresentação
doMUNICÍPIO DE GUARAPARIque esclareceu que foi realizada uma reunião com o município
para o fim de envolver outras secretarias. O Município nas próximas reuniões deverá fazer-se
presente por meio também das Secretarias de saúde, educação e obras. 1. e 2. O Plano já foi
elaborado e vem sendo implementado. 3. A CODEG é que é responsável pela coleta e destinação
final adequada que está formalizada junto à CTRVV. O município está cogitando a contratação
direta da associação de catadores, mediante dispensa de licitação. Isso permitiria, inclusive, que o
valor fizesse a previsão para contratação de um assistente administrativo. 4. A coleta seletiva está
ocorrendo com dois caminhões um da ASCAMARG e o outro da CODEG. Diante da informação de
que hoje a associação de catadores faz o recolhimento com um caminhão da CODEG, cumprindo,
em verdade, papel que seria do município,o Município deverá providenciar, para o final do mês
de janeiro, a contratação da associação já que ela vem fazendo o recolhimento de materiais
recicláveis. O Município já conta com uma lei municipal 3.578/2013, que obriga os condomínios
cuja geração é superior a 100 litros diários a implantar a coleta seletiva. Diante disso, pretende em
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janeiro fazer uma sensibilização a fim de obrigar os condomínios a destinar o resíduo reciclável
para as associações de catadores. 5. O Município já implementou a coleta seletiva em alguns
pontos, sendo orientado a implementar o porta a porta, na sua totalidade, no mês de janeiro, no
bairro Centro. O Município está adquirindo 80 contentores (o procedimento licitatório está aberto,
devendo o município apresentar na próxima reunião o contrato formalizado), para implantar a coleta
seletiva nas escolas do Município (59 escolas). 6. A associação de catadores reclamou do espaço
que é imprensado. O Município já tem um projeto executivo do novo galpão (400 metros quadrados
inseridos em área maior de 6.000 metros quadros que também será destinada para a associação). O
Município preferiu investir na estrutura da associação para que possam ter melhorada a capacidade
de trabalho. A CSU está adquirindo uma prensa, uma balança e um guincho para a associação. 7. O
papa móvel está implantado. O Município foi orientado a destinar o material com ferro para as
associações de catadores. 8. Os coletores de óleo estão localizados nas escolas (30 escolas). 9.... 10.
Todo o resíduo está sendo quantificado. 11. O plano de trabalho, deverá ser apresentado no
prazo de 90 dias, por meio de um planejamento integrado da Secretaria de educação, de Meio
Ambiente e de Trabalho, Assistência e Cidadania, Saúde. 12. A assistente social está fazendo
reuniões periódicas. A partir de agosto que o CRAS teve ciência do TAC. O Município foi
orientado a encaminhar, no prazo de 60 dias, apresentar o diagnóstico social dos catadores e
ações/providências adotadas, inclusive nos aspectos de saúde e educação. O Município de
Guarapari tem identificado um grande problema com a questão dos côcos, já que o estudo da
Samarco ainda não sinalizou acerca da viabilidade de produção energética com essa matérias prima.
O MPES deverá fazer contato com o INCAPER para verificar a possiblidade de utilização do
côco de modo a ser utilização na secagem do café.No tocante aos pneumáticos o Município foi
orientado a proceder ao levantamento dos estabelecimento cobrando deles a comprovação da
destinação final adequada. Apresentado o levantamento social dos catadores, o MPES solicitou um
relatório social das famílias, inclusive fotográfico, no prazo de 60 dias.
seguiu-se a apresentação do MUNICÍPIO DE CARIACICAO Município está tendo reuniões
quinzenais e toda a comissão de acompanhamento está; 2. o Município contratou o plano de gestão
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integrada de resíduos sólidos, sendo que o primeiro produto está pronto que é o projeto de
mobilização social. 3. No tocante à adequação do contrato de resíduos sólidos urbanos o município
está estudando e montando o TR referente à adequação do contrato. Até que seja colocado o novo
edital na praça o município fez uma pequena adequação do contrato atual objetivando iniciar a
coleta seletiva. Hoje o Município conta com um caminhão para coleta seletiva, devidamente,
identificado. Hoje já necessitaria de dois caminhões. 4. A implementação da política porta a porta e
através dos PEVs. O Municíío fez a capacitação com os professores e com os servidores das
escolas, de modo que a internalização da coleta seletiva está sendo difundida entre os alunos. O
município já instalou os PEVs em cinco escolas municipais, mas já conta com material para 60
escolas, do universo total de 105 escolas municipais. O Município já implantou a coleta seletiva em
Campo Grande, Caramuru, Vila Capixaba e Flexal I e II. O município agora está expandindo. O
município tem constatado que o material ainda é muito contaminado no entanto o município já está
estudando formas de atacar isso. 5. Em relação aos equipamentos foram entregues a uma prensa e
uma empilhadeira para a ACAMARP. A área foi cedida para a associação. No tocante à
FLEXVIDA o município não encontrou uma área pública adequada para melhorar a estrutura deles.
O Município foi orientado a assumir o aluguel da área onde atualmente funciona a associação, de
modo que o local possa ser licenciado. 6. O papa móveis está em operação. O munícipe entre em
contato com o serviço e em cinco dias úteis a Prefeitura faz o recolhimento. O material inservível é
encaminhado ao aterro e o material possível de ser reaproveitado é destinado para a comunidade,
normalmente, pessoas da própria secretaria. O telefone de contato está disponibilizado no site da
prefeitura municipal e existem panfletos divulgando o programa. 7. No tocante ao recolhimento de
óleo de vegetal usado o Município está trabalhando uma regulamentação para destinação adequada
do óleo, especialmente nas feiras livres e feiras de recreação. 8. Em relação ao cadastro atualizado
dos catadores o Município foi orientado a apresentar os mesmos itens dos recomendados ao
Município de Vila Velha. Em termo de quantidade em junho foram coletados 7500 quilo, no
entanto, recebeu 30 toneladas de Vitória. O Município está implantando ações de saúde básica para
os catadores, do programa de prevenção de riscos ambientais e do Laudo técnico das condições
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ambientais de trabalho. 9. Está sendo feita uma capacitação através do Instituto Nenuca de
Desenvolvimento Sustentável e da Prefeitura Municipal. A associação conta com um plano de
trabalho. O Município está licitando a ampliação do galpão da associação de catadores, estima-se
não mais de 90 dias para a execução da obra após a licitação. A verba será a do IJSN em torno de
427 mil reais. Seguiu-se a apresentação doMUNICÍPIO DE SERRA:Seguiu-se a apresentação da
comissão de acompanhamento com 13 de seus componentes da Prefeitura Municipal e 05
representantes da RECUPERLIXO e 03 da ABRASOL. 1. e 2. O Município já conta com o plano
de gestão aprovado pela Câmara de Vereadores e em fase de implantação. 3. No tocante à
adequação do edital de recolhimento de RSU, o Município foi orientado a encaminhar uma proposta
para recolhimento pelas associações mediante dispensa de licitação, no prazo de 50 dias,
agendando-se uma reunião para a primeira semana de março. 4. O Município atualmente já segue o
cronograma de extensão da coleta seletiva estabelecido no PGRS. Os LEV’s estão localizados em
Laranjeiras, Valparaíso, Morada de Laranjeiras e Jacaraípe (atualmente existem 41 Lev’s que estão
localizados em prefeitura, instituições de ensino. A expansão está sendo planejada. O Município
reuniu-se com os presidentes das associações de bairros e agendaram uma visita técnica nas
associações de catadores. O Município tem cobertura na ordem de 33% nas escolas. O resíduo que
vem da escola é muito bom. 5. A AMARVILA está sendo constituída e é a associação de Vila Nova
de Colares. O Município apresentou um aumento significativo nos dois últimos meses justificando
que foi decorrência das limpezas que estão ocorrendo na Administração Pública. 6. O Município
foi orientado a apresentar em forma de gráfico, identificando os indicadores. 7. O Município deverá
apresentar um plano de trabalho para a próxima reunião voltada à qualificação profissional dos
membros das associações. O Município foi orientado a viabilizar que o Programa de Educação de
Jovens e Adultos seja adaptado às necessidades dos catadores. 9. O recolhimento do óleo vem
ocorrendo em 28 bairros urbanos com adesão de 23 associações. O Município pretende expandir o
projeto para 54 bairros no ano de 2015. Seguiu-se, por fim, a apresentação do MUNICÍPIO DE
CARIACICASeguiu-se a apresentação da comissão de acompanhamento com seis de seus
membros. 1. o Estado está providenciando o Plano da Região Metropolitana. 2. O contrato para
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elaboração do Plano foi firmado com Visão Ambiental e deverá ser apresentado em janeiro de 2015.
Os eixos água e esgota já foram elaborados e convertidos em lei em dezembro de 2014. 3. O
Município foi orientado a, no prazo de 60 dias, apresentar a minuta do contrato de recolhimento de
resíduo sólidos urbano reciclável com a associação de catadores por meio de dispensa de licitação
de pelo menos, parte do território do município. Registre-se que o número de associados poderá ser
aumentado para o fim de viabilizar o cumprimento do contrato, resguardando-se uma renda mínima
e digna como forma de atração de outros interessados. 4. A coleta seletiva foi implantada em seis
bairros: Campo Grande, Caramuru, Vila Capixaba, Flexal I, Flexal II e Nova Canaã. A associação
registrou que Nova Canaã não está ocorrendo. O Município está advertido, em caráter
premonitório quanto incidência em ato de improbidade administrativa do gestor e de todos os
secretários, ante o não cumprimento das cláusulas constantes do TCA de resíduos sólidos,
especialmente, ante a não identificação do galpão para a localização da associação de
catadores que vem suportando integralmente os encargos financeiros provenientes do
exercício da atividade, e percebendo, por cada um de seus membros, aproximadamente R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais), situação que afronta e viola o princípio da dignidade da
pessoa humana, bem como, a ordem principiológica constante na Política Nacional de
Resíduos Sólidos que tem por princípio tratamento prioritário em favor dos catadores de
materiais recicláveis. Fica o gestor constituído em mora a partir da presente data, caso não
sejam adotadas as providências necessárias ao cumprimento da obrigação de disponibilização
de galpão, equipamentos e condições adequadas ao exercício da atividade pelos catadores. O
dolo restará configurado através de todoas atas de reuniões de acompanhamento que
sinalizam, de modo claro e cristalino, o total descaso do poder público municipal no seu
cumprimento. Caso não sejam adotadas medidas no sentido da reversão da situação no prazo
de 30 dias, o gestor municipal fica ciência de que serão ajuizadas medidas criminais e civis,
inclusive por ato de improbidade administrativo. Nada mais havendo encerrou-se a presente que
vai por todos assinada, conforme lista em anexo.
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