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“Oportunidade única que o RS não pode perder”

A Política aprovada pelo Governo Federal, através da Lei nº 12305/2010, regulamentada pelo 
Decreto nº 7404/2010, instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos e normas para sua execução, teve 
como mérito o tempo de maturação vinte anos.

Todos os atores puderam participar, interagir e ajudar a construir o plano. 

Os catadores, a partir do MOVIMENTO NACIONAL DE CATADORES, participaram 
intensivamente da construção do Plano Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, inserindo conquistas para a 
categoria a nível Nacional, ações que  agora precisamos trazer para o plano Estadual e Municipal.

Em função desta participação, o plano de gestão de resíduos sólidos contemplou avanços 
que, sem sombra de dúvidas, nos permite afirmar que representará a mudança efetiva deste verdadeiro 
flagelo vivido nos dias de hoje, quanto à destinação final dos resíduos sólidos.
       

O plano de gestão dos resíduos sólidos determina que, até o mês de agosto de 2012, as 
Prefeituras teriam que realizar diagnósticos, levantando a situação de seus resíduos, tipos, volumes, local 
onde são depositados; caso os resíduos estejam sendo colocados em locais inadequados, quais locais 
alternativos de direcionamento dos resíduos; com a implantação do plano de gestão dos resíduos sólidos, os 
materiais recicláveis representarão oitenta por cento do peso do lixo doméstico,  daí a necessidade  de 
planejamento dos municípios quanto a absorção desses volumes.

Qual é a política que o Município vai adotar em relação aos catadores? O plano nacional de 
resíduos sólidos determina que os estados e municípios os resgatem, organizando-os em cooperativas.

Uma série de ações precisam ser tomadas pelos municípios, em conjunto com as câmaras de 
vereadores, objetivando a construção de adequados planos  de gestão de resíduos sólidos em nosso estado.

Importante salientar que, a partir de 2014, todos os domicílios do Rio Grande do Sul terão que 
separar seus resíduos em três categorias, seco ( papel, papelão, plástico, pet, etc.), Metal, vidro e orgânico ( 
restos de comida, restos de frutas, etc.)

As residências que não separarem seu lixo, poderão receber multa de R$ 50,00 a R$ 500,00. 
   

As prefeituras  não poderão depositar no aterro sanitário os resíduos recicláveis, significando 
que,  no máximo, serão destinados  para os aterros licenciados apenas 20% dos resíduos produzidos. 

Caso ocorra o descumprimento desta lei, o Prefeito responderá por crime ambiental, 
podendo, inclusive, ser preso.

APRESENTAÇÃO
PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Esta Subcomissão teve como objetivos  realizar audiências, (dez no total), levantando as condições 
atuais dos resíduos sólidos, compilando dados estatísticos, avaliando os problemas dos catadores, 
objetivando buscar alternativas de solução para a efetiva implantação da Política  de Gestão de Resíduos 
Sólidos Estadual e dos Municípios do RS.

Não poderia deixar de agradecer e relacionar a seguir os parceiros que se somaram  nesta caminhada, 
cada um com sua experiência e interesse em colaborar com um adequado andamento e conclusões desta 
Subcomissão

COMUNG - Consórcio das Universidades Comunitárias do RS; TCE- Tribunal de Contas do Estado; 
MPE- Ministério Público do Estado (Caoma); SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente; CORSAN- 
Companhia Riograndense de Saneamento; Braskem; MTE- Ministério do Trabalho e Emprego, 
FUNDACENTRO; Movimento Nacional e  Estadual dos catadores; Banrisul; Banco do Brasil; secretaria 
economia solidária; UVERGS - União dos Vereadores do RS; FAMURS - Federação das Associações de 
Municípios do RS; Câmara de Vereadores de Santa Maria ; Prefeitura Municipal de Santa Maria; Câmara 
Municipal de Vereadores de Passo Fundo; Câmara de Vereadores de São Borja; Prefeitura Municipal de São 
Borja; Convenção Estadual de Pastores da Assembleia de Deus do RS; Assembleia Legislativa do RS; 
Comissão de Saúde e do Meio Ambiente; TV Assembleia; Rádio Assembleia; FIEMA-Feira Internacional de 
Tecnologia para o Meio Ambiente; Sinderepa Nacional/Estadual, Câmara de Vereadores de Porto Alegre; 
Câmara de Vereadores de Canoas; Prefeitura Municipal de Canoas; Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Econômico e Social do RS; Subchefia Parlamentar da Casa Civil; Bancada do PTB; Bancada do PDT. 

Além das análises técnicas, estamos propondo uma série de ações, elencadas no final deste relatório, 
que entendemos necessárias para que o Estado e os municípios gaúchos possam viabilizar adequados  
Planos  de Gestão de Resíduos Sólidos.

Não podemos perder esta oportunidade, que é única e que demandou 20 anos de pesquisas.
Não podemos aprovar planos pré-elaborados, comprados aleatoriamente, sem a devida consistência 

que reflita a realidade dos municípios e nem apoderam a população e os gestores  do conhecimento da 
realidade local, seus agravos e soluções                                                                                            

Mais do que oferecermos uma radiografia situacional dos resíduos sólidos do Estado e Municípios, 
queremos interagir, a partir de propostas construídas por todos os parceiros, para que este Processo de 
Gestão, uma vez implantado, seja perene e resolutivo em sua plenitude.

A todos, meu muito obrigado.

Porto Alegre, 14 de junho de 2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                

Deputado Jurandir Maciel                     
Coordenador e Relator da Subcomissão 
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1ª AUDIÊNCIA

Local: Espaço Convergência, sala Adão Pretto  23/03/2012

Com o objetivo de avançar na construção de uma política de resíduos sólidos e colaborar para que as 
cidades gaúchas elaborem planos municipais, a Subcomissão sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
realizou na sexta-feira (23) sua primeira audiência pública. O encontro, coordenado pelo deputado Jurandir 
Maciel (PTB), reuniu prefeitos, secretários municipais, vereadores, representantes de demais poderes, 
universidades e de entidades envolvidas com a questão ambiental e de reciclagem.

Jurandir destacou que o órgão tem a perspectiva de construir um projeto em conjunto com os atores 
que trabalham com a questão dos resíduos sólidos e também servir de capacitação para esses gestores. “Ao 
final, queremos construir com o governo do Estado uma lei que também transforme a questão da 
reciclagem”, disse.

Na abertura do evento, o presidente do Legislativo, deputado Alexandre Postal, parabenizou Jurandir 
pela iniciativa e disse que a instalação do órgão técnico é um marco na busca de soluções e aperfeiçoamento 
das leis relacionadas ao meio ambiente. “Todos devem aprender sobre a necessidade de preservar. Também 
precisamos de regramento sobre o assunto e de uma legislação mais forte”, apontou Postal. 
União entre poder público e sociedade

Já a secretária estadual do Meio Ambiente, Jussara Cony, reforçou o trabalho que vem sendo feito 
pela pasta e pelo Executivo no sentido de consolidas um Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Ela também 
elogiou o evento, destacando que a política de gestão ambiental não deve ser apenas responsabilidade do 
poder público, mas de toda a sociedade. “Quando discutimos a política de resíduos sólidos estamos 
discutindo saúde. Por isso, deve haver um efetivo compromisso e responsabilidade da União, Estado e 
municípios com a questão”, completou. 
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Em nome do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, o secretário Marcelo 
Danéris disse ainda que o debate iniciado na Subcomissão é fundamental para o desenvolvimento 
sustentável do Estado. “A política de resíduos sólidos é fundamental para mudarmos a nossa forma de viver”, 
finalizou.

Também se manifestaram representantes de universidades, do Tribunal de Contas do Estado, do 
Ministério Público e de cooperativas de recicladores e entidades ligadas à questão ambiental. Outras sete 
audiências públicas da Subcomissão serão realizadas pelo Estado, até o final de maio.
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Local: Auditório da FAMURS   12/04/2012
Horário de início: 9:40 horas
Presenças: Deputado Jurandir Maciel, Deputada Marisa Formolo, Prefeito Mariovane Weis (Famurs), Dra 
Marta Leria (CAOMA MP-RS), Júlio Dorneles (diretor consórcio Pró-Sinos), Leo Richter (TCE-RS), Andrea 
Mallmann (TCE-RS), Carlos Henrique Dulpupo (Key Associados)

O Deputado Jurandir Maciel abriu a reunião, saudou a todos e anunciou a Mesa de Debates, formada 
pelas autoridades: Deputada Marisa Formolo (Presidente CSMA), Prefeito Mariovane Weis (Famurs), Dra 
Marta Leria (Caoma MP/RS), Julio Dorneles (Consórcio Pró-Sinos), Leo Richter e Andrea Mallmann (TCE/RS), 
Carlos Henrique Dulpupo (Key Associados) 

A Dep. Marisa Formolo destacou a luta municipalista da FAMURS. Ressaltou também o grau de 
seriedade e o seu respeito pelo trabalho desenvolvido pelo deputado Jurandir Maciel. A deputada 
comentou que ainda houve discussão sobre o Plano Estadual de Resíduos Sólidos e que este precisa ser 
votado na AL ; diante de tal situação, parece ser necessário um adiamento do prazo estipulado pelo PNRS 
(agosto/2012) para que os municípios façam seus planos. Ressaltou que a AL é parceira para diálogo com 
outros poderes para ter-se o tempo necessário para implementação dos planos.

 Ao falar da experiência de trabalho com a temática no município de Caxias do Sul, destacou a 
necessidade de um trabalho integrado entre as cidades. Comentou também sobre experiências no exterior, 
no qual o orçamento é integrado entre os municípios. Falou sobre a problemática do lixo no litoral, 
especialmente do lixão em Terra de Areia, uma vez o custo operacional para um único município é muito alto. 
Há necessidade de regionalização das soluções. Problematizou que nas cidades, quando não se tem espaço 
nas residências para separação do lixo, dificulta a conscientização e isso traz diversas consequências. 
Também destacou que na zona rural é preciso investir em destino adequado das embalagens de agrotóxicos 
e mais, é preciso incentivar a agroecologia (livre de agrotóxicos).

2ª AUDIÊNCIA
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Reforçou a importância do trabalho dos catadores de materiais recicláveis, destacando o PL dos coletivos de 
trabalho, que será votado em breve na AL. Por fim ressaltou o PL Pioneiras da Ecologia, onde até então não 
havia prêmio de destaque feminino, no qual pode promover os municípios com destaque ambiental.

O Prefeito Mariovane Weis (Presidente Famurs) destacou que raras foram às vezes que ocorreram 
Audiências da AL na “casa dos prefeitos”, dos municípios. Ele reforçou que já houve momentos da FAMURS 
defender interesses privados, mas que agora havia um sistema diferente no qual está sendo realizado um 
cadastramento de empresas prestadoras de serviço para serem certificadas pela federação. Estão realizando 
o processo de certificação após análise de uma Comissão técnica da FAMURS e Comissão de alto nível de 
técnicos, como auditores aposentados do TCE, ex-prefeitos e técnicos de outras áreas. Para tanto, a avaliação 
visa atender interesses dos municípios, com preocupação com a transparência e a legalidade. Contou que já 
estão com 16 certificações a serem entregues a empresas de diversas áreas de interesse municipalista. Assim, 
o presidente entregou a certificação para duas empresas da temática ambiental: uma empresa de software 
ambiental (RCL) e outra de gestão de resíduos sólidos (Instituto Lotus).

O Sr. Nabio, representante do Instituto Lotus, discorreu brevemente sobre a tecnologia da BioUsina. 
Ele destacou que a falta de consciência sobre o impacto dos resíduos sólidos sobre a saúde e meio ambiente, 
inclusive a falta de planejamento acerca do impacto social decorrente da deposição dos resíduos sólidos em 
determinadas áreas. O trabalho do instituto, ligado ao 3ºsetor, é realizado com tecnologia pensada com 
argumento econômico e verificando impacto social. Realizam tratamento térmico de resíduos sólidos, 
geração de energia. Inclusive a incineração é uma das possibilidades. Para ele, há grandes diferenças entre os 
resíduos produzidos pelos brasileiros e pelos europeus. Falou também da necessidade de geração de valor 
agregado aos resíduos. Comentou que o catador deve ser considerado um  agente ambiental e não como 
operador de comodities, que tem valor regulado pelo mercado.

Por fim o prefeito Mariovane  Weis (Presidente da FAMURS) afirmou ser fundamental parcerias 
público privadas para gestão dos resíduos sólidos.

A Doutora Marta Pacheco Leiria, promotora coordenadora do Centro de Apoio Operacional de 
Defesa do Meio Ambiente (CAOMA) do Ministério Pública do RS, apresentou o papel do Centro:

1)órgão auxiliar da atividade funcional dos órgãos de execução do MP, para prevenir a fragmentação 
da atuação;

2)coordenador de políticas setoriais, fomentando e monitorando convênios, projetos e programas; 3) 
acompanhar processos legislativos e da repercussão jurisprudencial das questões institucionais, relativas ao 
meio ambiente.

Diante disso a promotora destacou que o planejamento estratégico do Caoma elegeu como 
prioridade a proteção dos recursos hídricos, e  portanto o destaque dado foi o saneamento básico. O 
Saneamento Básico, segundo a legislação (Lei n.º 11.445/2007, que instituiu a Política Nacional de 
Saneamento Básico), é constituído pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, 
coleta da drenagem pluvial, e coleta de resíduos sólidos. 

A promotora destacou que o saneamento básico é condição fundamental para a saúde pública, 
assim, dados apontam que para cada R$1,00 investido no setor de saneamento, economizam-se R$ 4,00 na 
área de medicina curativa. O cumprimento da Política Nacional de Saneamento Básico, onde o seu prazo será 
encerrado a partir exercício financeiro de 2014, demanda não só o desenvolvimento de um plano de 
saneamento, mas sim a efetivação do mesmo. 
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A preocupação do MP é que tais planos sejam adequadamente executados, cumprindo com o 
conteúdo mínimo e tendo a profundidade necessária para tal. Afirmou que há muitas consultorias cobrando 
relativamente barato, mas nem sempre as prefeituras precisam contratar tais  serviços uma vez que muitas 
vezes já possuem os dados para os planos. É necessário também conhecer a idoneidade das empresas. 

O conteúdo mínimo, estipulado pela legislação para os planos de saneamento:
I) Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de 

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das 
deficiências detectadas; II) Objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 
III)  Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os 
respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis 
fontes de financiamento; IV)  Ações para emergências e contingências; V) Mecanismos e procedimentos para 
a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. A promotora destacou que o MP já 
está trabalhando para que os municípios cumpram os prazos estipulados na legislação, para tanto citou o 
enunciado 23 e 25 que tratam de tais recomendações.
 Diante disso, a coordenadora do Caoma apresentou o projeto que está sendo desenvolvido pelo 
centro “Projeto RESsanear”. O projeto tem por objetivo discussão sobre elaboração e implantação dos planos 
municipais de resíduos sólidos e saneamento básico, decorrentes da Lei Nº 12.305/10 (Política Nacional de 
Resíduos Sólidos) e Lei Nº 11.445/07 (Política Nacional de Saneamento Básico). O RESsanear engloba além do 
CAOMA, também outros dois CAOS do MP (ordem urbanística e consumidor) e é focado em oficinas de 
trabalho. A próxima oficina ocorrerá em Pelotas (3 de maio) além de também estarem previstas oficinas em 
Santa Maria, Passo Fundo, Porto Alegre. Referindo-se à Política Nacional de Resíduos Sólidos, destacou que o 
artigo 18, inciso 1º (I e II), há prioridades para soluções consorciadas e aos catadores. Portanto, há 
necessidade de união dos esforços.
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A promotora também afirmou que a 
incineração é uma das formas previstas na lei, se 
conseguir usar como energia elétrica ou térmica. 
Falou do reaproveitamento dos rejeitos de suínos 
em projeto da Itaipu. Houve destaque também 
sobre a jurisprudência, onde judiciário reconhece e 
tem vários julgados sobre a temática, portanto, não 
se trata de militância judiciária, e sim o 
reconhecimento do respeito e direito à dignidade 
humana com a implementação do saneamento 
básico. A promotora também contou da visita junto 
à estação de transbordo na Lomba do Pinheiro 
(Porto Alegre), na qual recebe diariamente uma 
média de 1500 toneladas de lixo, sendo que destes, 
apenas 10% é triado (capacidade da estação de 
triagem); 120 pessoas trabalham no transbordo, as 
quais recebem uma média de R$ 600,00.

O supervisor do TCE-RS, Leo Richter, 
ressaltou que foi enviado ofício pelo tribunal a todas 
prefeituras informando que o prazo para os planos 
municipais de resíduos sólidos finda em 
Agosto/2012, conforme legislação. Há preocupação 
não só com o cumprimento do prazo mas também 
com a qual idade dos planos que serão 
apresentados. O supervisor ressaltou a importância 
da mobilização que está sendo feita. Nas auditorias 
do TCE serão levados em conta tudo o que estiver 
em andamento referente ao desenvolvimento dos 
planos.  Será respeitado um princípio da 
razoabilidade, onde haverá distinção dos 
municípios que já estão agindo daqueles que nada 
estão fazendo. Por fim, destacou que é necessário 
chegarmos em Agosto/2012 com todos os 
municípios realizando ações referentes aos planos.

A auditora pública do (TCE-RS), Andrea 
Mallmann, apresentou dados da incorporação das 
questões e preocupações ambientais (Resolução Nº 
648/2003) junto às auditorias realizadas pelo órgão 
de controle. As principais inconformidades 
relacionadas com a gestão de resíduos sólidos 
identificadas pelo TCE nos municípios gaúchos 
foram apresentadas:
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Não implantação da Coleta Seletiva; deficiências na realização dos serviços de triagem; área de 
transbordo sem licença ambiental; disposição final inadequada dos resíduos; aterros com licença de 
operação vencida; manejo de resíduos sólidos por empresa sem licença ambiental. Já as principais 
inconformidade constatadas na contratação de serviços de manejo de Resíduos sólidos Urbanos: licitação 
sem projeto básico ou com projeto básico deficiente; ausência ou inconsistências na planilha de composição 
de preços unitários; sobre preço no serviço de coleta de RSU; falta de controle da execução do 
contrato/fiscalização deficiente da prestação dos serviços; inexecução parcial do contrato; e execução dos 
serviços em desacordo com o contrato.  

Ela reforçou que em dezembro de 2011 o TCE-RS enviou ofício aos municípios e também ao estado 
sobre a necessidade de cumprimento dos prazos da legislação, reforçando que o tribunal irá fiscalizar os 
entes. Referente ao PNRS a auditora ressaltou a necessidade de conciliação do conhecimento técnico e do 
popular, através da participação no debate dos Planos. Acerca dos planos, foi destacado que o TCE verificará 
o cumprimento dos prazos, considerando o contexto municipal, a existência de diagnóstico consistente 
elaborado por equipe técnica capacitada, o conteúdo mínimo exigido pela lei, a efetiva participação da 
sociedade. A auditora também ressaltou a necessidade da participação dos catadores e sugeriu o uso do 
Manual do Ministério do Meio Ambiente “Planos de Gestão de Resíduos Sólidos: Manual de Orientação”

O diretor do Consórcio Pró-Sinos, Julio Dorneles, falou que o consórcio iniciou em 2007, logo após a 
mortandade de peixes no Rio dos Sinos. Ele indicou o site do consórcio, pois há uma série de materiais 
disponíveis ao público. Ele destacou que estão em processo de finalização 26 planos municipais de resíduos, 
com consultoria da KeyAssociados. Eles esperam que até junho os planos sejam votados nas câmaras de 
vereadores conforme o prazo da legislação. O consórcio captou recursos no PAC 2 (Governo Federal) para 
realização do plano de saneamento básico. Por fim ele destacou a revista de infraestrutura nacional que em 
abril 2011 publicou matéria sobre plano nacional de resíduos sólidos. A revista ressaltou que sem os planos, 
há impedimento de captação de recursos públicos, a importância dos consórcios públicos, os  
equipamentos necessários para o processo de reciclagem (a legislação direciona para tal).

O diretor do Consórcio Pró-Sinos proporcionou um espaço para que Carlos Henrique Dulpupo, da 
Key Associados (empresa de SP-MG), ressaltou o uso de equipamentos automáticos que facilitariam o 
trabalho dos catadores. Ele disse também que a ideia dos planos não é responder simplesmente a legislação, 
mas entender o que há de inteligente e o que há de valor e receita, e que gere receita com inclusão social.

Para finalizar a Audiência o Deputado Jurandir Maciel ressaltou que conversou com MP, TCE, 
Secretarias de Estado e está muito entusiasmado com a caminhada. Para o deputado, a legislação, o Manual 
do MMA traz um processo de conscientização e valorização da vida, visando, inclusive, a preservação da vida 
presente e futura, do meio ambiente e dos humanos. Ressaltou a necessidade dos gestores públicos serem 
capacitados e para isso é preciso somar forçar ao trabalho do MP, que já esta capacitando. O deputado 
ressaltou também que na programação das audiências encerra com debates junto às universidades, 
inclusive UERGS e UFRGS.

 O Deputado falou da importância que o desenvolvimento dos planos para o planejamento das 
cidades e espera que o RS seja um grande modelo para o Brasil. Até 2014 não poderão ser depositados 
resíduos em lixões ou aterros controlados, somente em aterros sanitários. Além disso, se for depositado 
material reciclável será considerado crime ambiental. 
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As prefeituras precisam perceber que não enviar resíduos para o aterro diminuirá consideravelmente 
os seus gastos, assim podendo ser aplicados em outros setores (saúde, educação). As famílias também 
precisarão reciclar, senão poderá acarretar multa. Os estados e municípios tem que providenciar processos 
de reinserção social. 

Encaminhamentos:
1)Garantir a inclusão dos catadores em todos os debates, principalmente na elaboração do plano 

estadual e municipal;
2)Garantir investimento e reconhecimento e valorização dos catadores na execução da coleta 

seletiva, considerando que os municípios terão mais acesso a recursos da União;
3)Não implementar tecnologias consideradas atrasadas, consideradas sujas de reaproveitamento 

energético, como a incineração. Necessidade de respeitar a hierarquia prevista no PNRS;
4)Dilatamento dos prazos e estrutura por parte do estado para capacitar todos os vereadores, 

secretarias;
5)Necessidade de estrutura para capacitação, pois será ferramenta que vai trazer melhores condições 

para desenvolvimento dos diagnósticos e planos;
6)Utilização das universidades, do MP, TCE, e órgãos técnicos públicos que, já detendo “expertise” , 

possam capacitar e dar apoio técnico aos municípios; 
7)diminuição de impostos e financiamento para produtos recicláveis, já previsto na regulamentação 

da lei estadual (9921/93)
8)Debater mais a logística reversa, prevista em lei.
9)Necessidade  de um plano estadual, para que haja algo balizando os municípios;

Por fim o Deputado Jurandir Maciel falou da necessidade de seminário envolvendo todos os 
catadores. Ressaltou também que em maio finalizará o relatório da subcomissão e se for necessário 
apresentarão leis, e inclusive fará entrega oficial do relatório ao governador do estado e para tanto contará 
com a presença de todos os envolvidos nas audiências.
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Local: Prefeitura Municipal Canoas, em 26/04/2012

Presenças: Dep. Jurandir Maciel – coordenador e relator da Subcomissão de Resíduos Sólidos, Hélio Corbelini 
– Secretario de Estado de Meio Ambiente, Beth Colombo – Vice-Prefeita de Canoas, Andrea Malmann – TCE-
RS, Ary Vanazzi – Prefeito de São Leopoldo, Julio Dorneles diretor executivo do Consórcio Pró-Sinos, Ricardo 
Valente- Key Associados e Ricardo Maciel Vereador de Canoas.

Abertura: Dep. Jurandir Maciel, destacou a importância dos vereadores estarem apoderados do 
processo, compreender o mesmo para votarem bons planos de resíduos sólidos. O poder público precisa 
estar apoderado para construir adequados planos de resíduos sólidos, resultantes de adequados 
diagnósticos. Fazer leis que a gente possa abrir e a cada página, possamos visualizar cenários efetivos da 
construção na prática. Poder ver o cenário dos recicladores sendo a peça mola fundamental do processo, ver 
o fim da sociedade jogando nas esquinas o lixo que produz, sem nenhuma consciência.

Beth Colombo – Vice-Prefeita de Canoas, referiu que a Granpal foi passada para a presidência do 
Prefeito Brum - Alvorada. Destacou que Canoas está comprometida em executar seu plano, a ser entregue 
brevemente

Ary Vanazzi – Prefeito de São Leopoldo, Presidente do Pró-Sinos - fez uma defesa do crescimento 
econômico e de uma cidade sustentável. Fez menção a aprovação do novo texto Código Florestal na Câmara 
Deputados ocorrida no dia anterior e disse o quão importante é a luta ambiental. O que ocorreu demonstra 
que nossa responsabilidade com a luta democrática e agora com o novo código florestal evidenciou-se a 
dimensão de quem tem poder das questões é o poder econômico, o poder dos grandes.
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Referiu que há 22 bacias no RS e que a bacia dos Sinos é uma das primeiras a ter seu Plano de Bacia e 
agora já estão elaborando o plano de Saneamento Básico e o plano de Resíduos Sólidos.

Comentou que o rio dos Sinos foi depósito de lixo durante décadas, além de ter sido depósito de 
resíduos do couro e  esgoto. No momento, estão superando os passivos do passado e cuidando do rio  para o 
futuro. Até 2016, o rio dos Sinos terá uma condição muito melhor, devido aos grandes investimentos em 
saneamento que estão sendo realizados (mais de R$ 700 milhões). O município de São Leopoldo contará, em 
maio, com a primeira usina de resíduos sólidos. 

Por fim, criticou o modelo da construção civil onde, construída a residência, 40% do que foi 
construído é colocado abaixo para que possa se instalada a parte elétrica e hidráulica.

Deputado Jurandir Maciel, destacou o papel das universidades, com as quais fará debate, também 
em Canoas, no mês de Maio. Falou da necessidade da capacitação do poder público, na qual essas podem 
auxiliar. 

Vereador Ricardo Maciel falou que Câmara Municipal de Canoas está estudando a possibilidade de 
criar Comissão Permanente de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental, na qual pretende discutir com 
maior profundidade a questão, bem como acompanhar a implementação dos planos.

Hélio Corbelini – Secretário de Estado de Meio Ambiente, ressaltou que estavam num bom tempo 
para discussão, pois todos estão falando de resíduos, saneamento, desenvolvimento sustentável. Comentou 
que os conceitos de meio ambiente e do uso da tecnologia não estão acertadas. Tal debate levará de 10 a 20 
anos, mas vai trazer uma nova luz à sociedade. A  SEMA apresentou projeto ao Ministério do Meio Ambiente 
MMA, no qual foi eleito, em 4°lugar, para financiamento público. 

No RS, a geração de resíduos está em torno de 0,80 kg de lixo/pessoa/dia, ou seja, mais de 
8.500toneladas/dia (segundo dados 2011); destes apenas 3% são destinado aos lixões, 27% a aterros 
controlados e 66% a aterros sanitários.

A SEMA está trabalhando para chegarmos ao resíduo zero, sendo o que deve ir para o aterro é 
somente o resíduo do resíduo. Sempre há uma disputa entre a tecnologia e a função social desse ativo que é 
o lixo. Pela legislação o lixo é um bem econômico. Acredita que se as prefeituras começaram a enxergar como 
ativo, patrimônio municipal, todos irão ganhar. Atualmente quem leva o lucro é a empresa que recolhe o lixo. 
No entanto a lei prioriza que as cooperativas façam a coleta porta a porta, além de remeter que as prefeituras 
contratem as cooperativas. É necessário investir em cooperativas, como qualquer empresa. Canoas é um 
exemplo de como, ao invés de investir em empresa privada, investir-se nas cooperativas, assim o ganho é 
redistribuído.  

É necessário que as universidades desenvolvam projetos de engenharia de produção específicos 
para auxiliar nesse processo.

Criticou os companheiros militantes das cooperativas que fazem reação com as dezenas de 
equipamentos, máquinas e novas tecnologias para tirar energia do lixo. Disse que recebe material e 
propostas de diversos países, empresas para fazerem as grandes usinas de tratamento do lixo. Comentou 
que sempre aceita negociar e incentivar, uma vez que não basta o destino do lixo ser o aterro sanitário, nos 
queremos colocar equipamentos no aterro sanitário e tirar energia de que está enterrado, e com isso limpar 
efetivamente e descontaminar o solo. Comentou que querem trazer equipe espanhola que detém 
tecnologia de  descontaminação do solo. Enquanto todo o lixo não é reciclado é necessário que haja 
incentivo para instalação de equipamentos de reuso do gás em aterros.
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Ressaltou que a lei diz que quem produz o lixo, o resíduo, é responsável por sua destinação. Ainda não 
há diretrizes nacionais para que se possa trazer aos estados e município a discussão sobre a destinação dos 
demais resíduos, como da construção civil. É a política da (logística reversa) que cria cadeias econômicas que 
cria outras indústrias. O espírito da ação reversa é evitar que o homem vá a natureza tirar sua matéria-prima 
para fazer as suas coisas. São duas as peças-chaves da lei: a promoção humana e desenvolvimento da 
tecnologia.

Quanto ao prazo estipulado na lei, comentou que  é uma data virtual e que o próprio MMA atrasou 
um ano para apresentar o Plano Nacional. A reciclagem ainda é um assunto novo, olhar o meio ambiente é 
um assunto tão novo quanto. 

Salientou que o MP diz que sua função é cobrar os planos municipais. O MMA diz que quem não 
quiser não faz, mas não poderá captar recursos públicos. E a gente diz “não dá”, pelas condições. É necessário 
repensar datas, mudar os prazos. Inclusive o MMA que deu dinheiro para SEMA fazer o plano estadual 
estipulou 20 meses para tal. 

Sobre o plano comentou que o mesmo será discutido em 10 encontros regionais, proposta que, está 
em construção e sendo discutida com todos os prefeitos. Além disso, também vão articular a Assembléia e  
FAMURS. Além de discutir os planos municipais de resíduos, também discutirão planos de resíduos de todos 
os tipos, também discutirão a LCP 140/2011.

Por acharem tão importante o debate, não farão audiências públicas, mas sim seminários de dois dias 
(tratando de resíduos, educação ambiental, a nova SEMA, licenciamento, convênios, repasses), que serão em 
número de dez seminários. No final do ano pretendem fazer um grande congresso, consertando tudo que 
recolheram para que o estado possa aprovar o seu plano. Tais ações ocorrerão a partir da liberação recursos, 
que a Sema ainda não recebeu recursos; falou que se não chegar, não temos como fazer, pensar cronograma 
para mais adiante.
 Andrea Malmann – TCE-RS, destacou que agosto é prazo estipulado na lei para todos, seja município, 
estado e união para desenvolverem seus planos. Lembrou que o RS tem legislação bem anterior à lei 
nacional. 

Ela apresentou os principais dados a serem fiscalizados e auditados feitos pelo TCE, conforme havia 
apresentado na reunião da FAMURS.

Destacou que a freqüência que verificam que mesmo licenciados, há dificuldade de manutenção das 
condições dos aterros conforme estipula a lei. 

Outras inconformidades constatadas na contratação de serviços de manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos  são:
1) Licitação sem projeto básico ou com projeto básico deficiente; 
2) Ausência ou inconsistências na planilha de composição de preços unitários; 
3) Sobrepreço no serviço de coleta de RSU; 
4) Falta de controle da execução do contrato / fiscalização deficiente da prestação dos serviços; 
5) Inexecução parcial do contrato; 
6) Execução dos serviços em desacordo com o contrato 

Destacou que em dezembro 2011 o presidente encaminhou ofício (Ofício GP 67/2011), afirmando 
que o TCE fará a fiscalização do cumprimento lei, verificando: 
1) Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
2) Disposição Final Ambientalmente Adequada; 
3) Coleta Seletiva; 
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4) Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. Para isso a fiscalização se deterá, em 
relação aos Planos Municipais de Resíduos Sólidos nos seguintes aspectos:
a) A observância do prazo legal, considerado o contexto; b) A existência de diagnóstico consistente 
elaborado por equipe técnica capacitada; c) A efetiva participação da sociedade; 4) O conteúdo mínimo 
exigido pela Lei 12.305/2010.

O TCE conhece a realidade dos municípios, especialmente quanto a capacidade técnica das 
prefeituras, talvez seja necessária a contratação de consultoria. A contratação necessita um bom 
instrumento, que preveja formas de cobrança-controle e garantias de participação social.

Julio Dorneles - Pró-Sinos, falou do convênio com o Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) para 
execução plano regional de gestão integrada de resíduos sólidos, feito antes mesmo da lei federal estar 
promulgada, mas visando a lei estadual e municipal.

Comentou do contrato com a Key Associados, na qual auxilia na execução do mesmo.
Destacou na apresentação os mapas dos municípios que fazem parte do consórcio, o tipo de 

terras/ambiente presente nestes municípios. Também apresentou dados sobre a geração de resíduos dos 
municípios que compõem o consórcio, nos quais produzem cerca de 1200 toneladas/dias, sendo que a 
geração per capita é de 0,62kg/hab/dia.

Há presença do fórum de recicladores atuando junto à bacia hidrográfica dos sinos. 
Atualmente são reciclados cerca de 100ton., mas o potencial de expansão de coleta seletiva, de 

reciclagem, consequentemente de renda, é de 450 ton.
Tratou de apresentar dados sobre os aterros, município onde esses existem. 

Destacou que, se atender as metas da legislação, mesmos nas condições menos favoráveis, haverá 
um aumento considerado da vida útil dos aterros. Sem falar numa meta mais audaciosa. Assim muitos 
rejeitos que deixariam de ser aterrados

Comentou sobre algumas tecnologias existentes como a 4 ERes, sistema lixo limpo, pirólise 
(caríssima, problema social/ecológico), segregação hidromecânica; combustão/covanta (consome resíduos 
ricos das cooperativas), segregação óptica, aterramento,  

Estão sempre recebendo propostas de novas empresas e novas tecnologias etc, mas muitas dessas 
tecnologias, são propostas macro que propõem, por exemplo, contratos de 25 anos de concessão, onde todo 
o resíduo recolhido fica de posse da empresa.
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Em período de inscrições, falaram:
1)Maria Muccillo da Fundacentro/Ministério do Trabalho e Emprego, problematizou a necessidade de 
debates sobre padrão de consumo, no qual para comprar algo, um bem material muitas pessoas, 
especialmente os catadores, conforme evidenciado no vídeo apresentado, tenham que vender sua força de 
trabalho, consequentemente sua vida e saúde. Essa discussão precisa ser feita. 
Ressaltou fala do escritor português Saramago no qual afirma que temos que continuar dizer não.
Além disso, comentou não admitir a dicotomia que o lixo é bem econômico.

2) Roque Spies da Associação de Recicladores de Dois Irmãos, questionou como pode-se criar as condições e 
o que precisa ser feito para melhorar e valorização o trabalho dos catadores ele questionou, também como 
estão sendo elaborados os planos municipais, quem elabora e quem participa, e quais elementos estão 
sendo colocados nos mesmos.

3) Rosane Rodrigues, Professora Escola Educação Infantil, perguntou ao deputado, sobre como os 
carrinheiros/catadores podem contribuir para aumentar a reciclagem e sua renda familiar.

4) Renan Guimarães- empresa co-telhado, comentou que estava no debate sobre resíduos no Gboex, no qual 
foram mencionadas normas estaduais de incentivo fiscais. Perguntou se há precisão de política tributária de 
incentivos.

5) Outro participante sugeriu passar o vídeo em colégios para educação das crianças.

6) Eduardo – Catador de Canoas
Demonstrou preocupação com a saúde dos catadores. Em Canoas mesmo havendo relação boa com poder 
público, esta ainda longe de ser boa. Os galpões estão defasados.
Para ele Canoas demonstrou que o catador sabe trabalhar, inclusive cuidar de sua saúde. 
Acredita que se poder público investir é possível o catador fazer o trabalho.
Ressaltou a proposta de pagamento por serviços ambientais que poderia ser feito aos catadores devido o 
trabalho de triagem. Isso ajudaria na emancipação efetiva dos catadores.

7) Julio Dorneles Consórcio Pró-Sinos, falou sobre a construção do Plano Municipal de Saneamento, no qual 
os planos de resíduos também estão colocados.
Sobre a questão tributária, a legislação é federal e dependemos de mudanças nacionais
Destacou que indústria local importa resíduos, pois a coleta nacional não da conta  e/ou não tem qualidade 
de triagem necessária para o reaproveitamento industrial.
Já fizeram audiência em 10 municípios e faltam outros 16 municípios.
Os planos são da sociedade. Ao final do processo, a consultoria e o consórcio sistematizam o trabalho. 
Entrega-se ao prefeito e isso vai pra câmara para votação.
O trabalho é orientada para não aprovar nada que não haja equilíbrio entre pilares ambiental, econômico e 
social.
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Por fim o deputado Jurandir Maciel ressaltou que entende que catadores são peça fundamental para o 
planos de resíduos, e por isso no dia 11 de junho a subcomissão irá promover um grande encontro de 
catadores. 

A Política deve ser para os catadores. Para tanto necessidade de discussão sobre profissão, 
nomenclatura, acesso a previdência, aposentadoria especial, construção do trabalho junto ao galpão ou 
usina de reciclagem, quais as tecnologias que podermos aceitar enquanto usina de reciclagem. Encontro 
para fortalecer os catadores a dar força pra fazer o enfrentamento. Comentou que não há planos sem a 
inserção e construção dos recicladores no processo.

Os planos municipais e estadual não podem ter foco apenas em depositar os resíduos em aterros 
adequados, até porque plano nacional determina que sejam em aterros sanitários, não mais em qualquer 
lugar. Inclusive a partir de 2014 não poderá ser colocado mais os recicláveis. O que é reciclável terá de ser 
100% reciclado.

Destacou que se as prefeituras colocarem recicláveis no aterro, o prefeito responderá por crime 
ambiental. Também a partir de 2014 as famílias terão que separar o lixo, caso não o façam poderão multada 
de R$ 50 a R$500,00.  A lei abre a porta para uma nova educação.

Pelo manual disponibilizado pelo MMA, pode-se contratar as cooperativas. No entanto precisamos 
garantias que as cooperativas não sejam tomadas por oportunistas. Há necessidade de normatização e 
certificação destas cooperativas.

O catador não poder apenas passar e pegar os resíduos, ele tem que interagir, fazer educação da 
população. Importante buscar os relatórios da comissão especial sobre PSA, subcomissão resíduos, sólidos, 
comissão especial da bacia do rio dos sinos e com eles fazer um projeto geral de proteção mananciais de 
água, política de preservação arroio vertente, pagamento por serviços ambientais e resíduos. Pensar num 
sistema de gerenciamento

A sociedade está querendo participar. Os catadores não podem mais ser entendido como alguém 
que só atrapalha, mas sim alguém que vai ajudar, temos que mudar mentalidade pois dará lucro ao 
município e ao meio ambiente.

Encaminhamentos:
1) Necessidade de dilatamento do prazo da legislação;
2) Universidades enquanto capacitadores do processo;
3) Cooperativas organizadas a partir da base dos catadores. Processos de certificação das 

cooperativas para que possam ter valor legal para fazer parte do processo e ser contratadas pelas prefeituras, 
além de fazerem o trabalho de educação porta-a-porta. Certificação para não ter picaretagem.

3ª AUDIÊNCIA



| 26

FIEMA
FEIRA INTERNACIONAL PARA O MEIO AMBIENTE

‘‘Para sobreviver temos que mudar’’ |

Resíduos Sólidos
Subcomissão Relatório Final

Coordenador e Relator 
deputado Jurandir Maciel

Local: Auditório Verde da Feira Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente, no Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às dez horas e quarenta e sete minutos, 
no Auditório Verde da Feira Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente, no Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves, localizado na Rua São Paulo, 505, no município de Bento Gonçalves, reuniu-se a Comissão 
de Saúde e Meio Ambiente (CSMA), sob o exercício da presidência do Dep. Jurandir Maciel. Presente também 
o Dep. Mano Changes. Realizou-se audiência pública para debater o gerenciamento de resíduos sólidos 
urbanos. 

O presidente saudou a todos e anunciou a Mesa de Debates, formada pelos parlamentares e por: Neri 
Gilberto Basso, diretor comercial da Fiema Brasil e presidente do Conselho da Proamb; defensor público 
Eduardo Marengo Rodrigues, representando a Defensoria Pública Estadual; Nestor Rozas Rodrigues, titular 
da Corsan no Comitê Estadual para Gestão de Resíduos Sólidos do RS; auditora Flávia Burmeister Martins, 
representante do Tribunal de Contas do Estado do RS; Moisés Scussel Neto, diretor do Fórum Democrático da 
ALRS e representante do Dep. Alexandre Postal; Cléu Fontoura, do Fórum Nacional dos Catadores e 
Recicladores e gestor municipal de Meio Ambiente de Canoas; e Paulo Cézar Rodrigues dos Santos, 
representando o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar.

O Dep. Jurandir Maciel explicou os motivos que levaram os deputados a aprovar a audiência. Fez uma 
abordagem sobre os trabalhos da Subcomissão sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado do 
RS, da qual a audiência era parte integrante. Elogiou a estrutura da Fiema, principalmente pela capacidade 
de articulação e de organização. Neri Gilberto Basso afirmou que a Fiema tinha o objetivo de reunir a 
iniciativa privada, o poder público, a academia e sociedade civil em torno de soluções para o meio ambiente. 
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Comentou o histórico de desenvolvimento da região serrana, que levara um tempo para dominar a forma 
de produção, e que agora estava preocupada em fazê-lo da maneira menos impactante possível. Abordou a 
atuação da Fepam no município, que inicialmente fora mal vista, mas que, com o passar do tempo, verificou-
se sua importância. Justamente as exigências ambientais ocasionaram a criação da Fundação Proamb, da 
qual era presidente do Conselho. Nestor Rozas Rodrigues disse que a Corsan estava participando do Comitê 
Estadual para Gestão de Resíduos Sólidos pela necessidade de definição da política estadual. 

Participavam de todas as audiências públicas que discutiam o tema. O defensor Eduardo Marengo 
Rodrigues palestrou sobre a atuação da Defensoria em favor, especialmente, dos hipossuficientes. 
Discorreu sobre a recente industrialização em massa do país e dos efeitos dela decorrentes. 

O sargento Paulo Cézar Rodrigues dos Santos historiou sobre o Batalhão Ambiental da Brigada 
Militar. Pensar nos resíduos não como um problema, mas como forma de sustento e de atividade econômica 
era uma ideia que devia ser levada adiante. Moisés Scussel Neto afirmou que a Presidência da ALRS sabia da 
importância da Proamb não só para a região, mas também para o estado, destacando a preocupação do 
Dep. Alexandre Postal com a questão ambiental. 

O Dep. Mano Changes, coordenador da Frente Parlamentar pela Sustentabilidade, lembrou que o 
suposto “prejuízo” no investimento em sustentabilidade se mostraria inexistente no futuro. Fez um paralelo 
com o Festival de Cinema de Gramado, que projetara o município. A política pública de resíduos sólidos era 
uma discussão muito atual, e o cuidado com o ser humano tinha que ser a prioridade. Comentou o pleito 
sobre medidas compensatórias do governo federal, abordando ações do governo argentino, 
exemplificativamente. Cléu Fontoura explicou que o Fórum de Catadores estava trabalhando as demandas 
para a população conjuntamente com o governo federal, principalmente através da educação ambiental. 

O Dep. Jurandir Maciel demonstrou satisfação com o interesse dos agentes ambientais, como 
catadores, em conhecer tecnologias que promovessem ações visando o benefício ambiental. Flávia 
Burmeister Martins falou do interesse do TCE em participar do debate. Trabalhara com pesquisa e ensino 
como geotécnica, antes de ir para o Tribunal de Contas, e tinha uma visão multidisciplinar sobre o assunto. 
Havia necessidade de qualificação técnica dos municípios para gerenciar resíduos, o que não era fácil. 
Discorreu sobre a atuação das cooperativas de reciclagem, que poderiam ser geridas de uma forma a 
garantir uma existência lucrativa. 

O Dep. Jurandir Maciel explicitou os objetivos da Subcomissão de Resíduos Sólidos, que fora 
formada de modo a incluir todos os agentes que incidissem no tema, com um caráter técnico e inclusivo. A 
sociedade tinha que ser capacitada para produzir bons resultados no gerenciamento de resíduos, com a 
participação essencial do poder público. As propostas levantadas pela Subcomissão seriam condensadas 
no relatório final e entregues ao governador Tarso Genro. Havia uma necessidade dos legislativos e 
executivos municipais conhecerem a legislação, pois no momento da recepção da lei federal em sua 
regulamentação, saberiam do que se tratava e escolheriam as melhores opções. Em agosto deste ano, os 
Planos Municipais de Resíduos Sólidos tinham que estar prontos, assim como o Estadual. A lei proibiria o 
depósito de materiais recicláveis em aterros municipais a partir de 2014, além de obrigar a separação 
domiciliar. Claro que a educação desde o ensino básico também era de suma importância no processo. 

Narrou a história de Joelson, da JG Reciclagem de Lixo Tecnológico. 
Em período de inscrições, falaram: 

1) Jorge Alberto Castro de Moraes, delegado do Conselho Regional de Medicina Veterinária do RS 
em São Borja, pedindo representantes da educação nos debates e narrando seu trabalho com crianças de 8 
e 9 anos. As multas das empresas poluidoras poderiam ser revertidas em favor dos agentes ambientais e 
empreendedores, ou como pagamento por serviço ambiental. 
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2) Hélio Machado, do Instituto Lotus (RJ), deu um testemunho para minimizar os efeitos dos resíduos 
sólidos urbanos na sociedade. Falou de projeto da Famurs. Os aterros sanitários comprometiam a 
sobrevivência da humanidade, e tinham que ser minimizados. Exemplificou com a cadeia de processamento 
do lixo plástico. 

3) Cléu Fontoura diagnosticou falta de expertise dos gestores municipais sobre a gestão de resíduos. 
Seriam entregues sugestões para inclusão no relatório final da Subcomissão. Pediu a criação de dispositivos 
de incentivo à educação ambiental nos municípios.  

4) Luiz Carlos “Fort”, vereador de Santa Maria, explicou como o município se tornara referência no 
tratamento de resíduos, graças a uma atuação forte do TCE e do MP, com a atenção e disposição dos 
vereadores. A Comissão e a Subcomissão seriam convidadas a participar de evento na cidade. 

5) Joelson Onigo Gonçalves, da JG Reciclagem de Lixo Eletrônico e Tecnológico, pediu uma nova visão 
sobre o que se chamava de “lixo”, com incentivo a políticas reversas. 
6) Neri Gilberto Basso disse que a palavra chave era gestão, as pessoas tinham que estar capacitadas para 
serem empreendedoras e gestoras. Sugeriu uma troca de nomenclatura para os catadores: agentes e 
empreendedores ambientais com capacitação. 

7) Flávia Burmeister Martins asseverou que a capacitação dos recicladores, como sugeriu a Proamb, 
era uma ideia fantástica, assim como a lei de Canoas nesse sentido, que deveria ser estendida a todos 
municípios. 

8) Kiara Chies Franzoloso, representando a Fepam e a Sema, afirmou que a visão dos resíduos como 
um fator não a ser escondido, mas aproveitado, era a quebra de um paradigma. 

9) Erny Lauro Meinhardt  Júnior, técnico da Fepam, falou sobre o debate em Santa Maria, que possuía 
o Sisnama. A cidade atendia 40 municípios, eram autossuficientes quanto ao destino dos resíduos. 
Questionou tanto a cooperativação quanto a transformação obrigatória em pessoa jurídica dos catadores, 
que deviam ter seu direito a trabalhar de forma isolada. 
10) Nestor Rozas Rodrigues constatou que cada produto lançado tinha um tempo de duração no mercado, 
um ciclo de vida cada vez menor. Passava de produto a resíduo. Abordou a liberdade compartilhada e a 
logística reversa, que obrigava o fabricante ou distribuidor a recolher e dar a destinação adequada ao seu 
produto. A educação ambiental tinha o papel de divulgar também esse conhecimento. Exemplificou o 
recolhimento de lâmpadas de mercúrio e fluorescentes pela Cia. Zaffari. 

O Dep. Jurandir Maciel respondeu aos questionamentos, afirmando ser possível trabalhar-se com a 
diminuição de aterros sanitários, desde que bem aplicada a legislação nacional proposta. Sem reciclagem e 
sem recicladores, o gerenciamento não funcionaria. Adotou como encaminhamentos as sugestões 
propostas, além da avaliação de uma política de estímulo financeiro na entrega de materiais recicláveis. 
Sugeriu que as universidades, em trabalho com o governo estadual e seus órgãos, pudessem capacitar os 
agentes recicladores e gestores municipais. Também foi proposto que, por período de pelo menos 30 dias, o 
governo colocasse em sua mídia institucional esclarecimentos para a população quanto à política de 
resíduos sólidos. Os encaminhamentos foram aprovados pela plenária.
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Local: Seminário Gestão Ambiental UVERGS  10/05/2012
Presenças: Deputado Jurandir Maciel, Dra Marta Leria (Caoma MP-RS), Julio Dorneles (diretor consórcio Pró-
Sinos), Andrea Mallmann (TCE-RS), Alexandro Cardoso (MNCR-RS), Maria Muccillo (Ministério do 
Trabalho/Fundacentro), Paulo Miranda (UVERGS).

O deputado Jurandir Maciel: saudou os presentes e afirmou que o desenvolvimento dos Planos 
Municipais de Resíduos Sólidos é maior construção municipalista já concedida. Há necessidade de 
motivarmos a gestão municipal, para essa construção em nível de meio ambiente ligada aos resíduos 
sólidos, tratamento de esgotos e a preservação mananciais também saudou a presença dos catadores que 
foram peças chaves na promoção e construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do manual do 
MMA. Comentou que, inicialmente havia proposto 3 audiências, mas devido a demanda e a problemática, o 
debate foi ampliado.

Destacou a necessidade de reorganizar a cadeia, pensando de galpão de reciclagem para usina de 
reciclagem com aparatos tecnológicos, ampliando o trabalho dos catadores para a coleta porta a porta. 
Inclusive está propondo um grande encontro de catadores para o dia 11/06 na AL.

Julio Dorneles: falou do surgimento do consórcio Pró-Sinos, através da captação de recursos no 
FNMA; da construção de plano regional visando a da gestão integrada de resíduos previsto na legislação 
estadual, bem como prevista na legislação do município de São Leopoldo. Ressaltou que o consórcio é de 
natureza autárquica, no qual integram 26 municípios dos 32 da bacia do rio dos Sinos.

O Plano está em fase final e estão realizando audiências em todos os 26 municípios do consórcio. Para 
tanto os planos ficam 30 dias disponíveis para consulta pública, após a prefeitura produz minuta de PL que é 
encaminhado para Câmara de Vereadores para apreciação e, consequentemente tornar-se política pública.
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Apresentou dados do diagnóstico realizado em 2010 sobre a coleta de resíduos. Pelos dados é 
possível verificar que melhorando a qualidade da coleta seletiva e das cooperativas coletariam 450 ton/dia; e 
melhorando de forma tecnológica (ex. compostagem equipamentos nas cooperativas) poderiam recolher 
algo próximo a 1000 ton/dia. 

Quanto aos dados financeiros, o orçamento município investe em média R$ 2,54 per capita/mês para 
custear a coleta de resíduos, acreditando ser necessário soluções coletivas, consorciadas.

Apresentou dados de alguns aterros locais e sua capacidade. Destacou o esgotamento em médio 
prazo da capacidade de todos esses aterros se não ampliarmos reciclagem, não capacitarmos catadores, não 
fortalecer o trabalho destes. 

Problematizou que mesmo parecendo um prazo curto o imposto por lei, em médio prazo os aterros já 
estariam estourados. Exemplo a capacidade do aterro da Sil, em Minas do Leão estará esgotado em 2021.

A experiência mostra que um mínimo de esforço já mudaria bastante: por exemplo, separar lixo em 
casa e levar para cooperativas/reciclagem já reduz 30% ampliando assim significantemente a vida dos 
aterros.

Outra problemática é a geração de entulho/resíduos construção civil que é de 1100ton/dia na região. 
Por conta disso, estarão inaugurando primeira usina de reciclagem de resíduos da construção civil.

Apresentou algumas alternativas tecnológicas para transformar e tratar dos resíduos. Problematizou 
a pirólise, ou seja, incineração que aparentemente parece solução, mas que condena o trabalho dos 
catadores pois se utiliza de todo o resíduo “rico”.

Por fim, a  lei tem prazos curtos, mas é possível atender os prazos desde que façamos já e de 
preferência não sozinhos. É necessário preocupar-se mais com fazer e não com os prazos propriamente. 
 

Maria Muccillo Ministério do Trabalho/Fundacentro
Porque a presença do Ministério do Trabalho? Quando fala em natureza, preservação do planeta, ao 

ler o banner “para sobreviver temos que mudar” se questiona: para sobrevivência de quem? sobreviver 
natureza sem pessoas?

Apresentou frase de Saramago que diz “ Temos que acreditar em alguma coisa e sobretudo temos que 
ter sentimento de responsabilidade coletiva, segundo foco que cada um de nós será responsável por todos 
os outros”

Estamos discutindo o que o poder coletivo pode fazer sobre a questão. Também apresentou outra 
frase de Saramago no qual afirma “que prioridade absoluta tem que ser do ser humano, acima dessa não 
reconheço nenhuma outra prioridade”.

Entre a natureza e o zelo da natureza não podemos esquecer que existe a humanidade, e  é para essas 
que essa natureza precisa se manter. O equilíbrio entre as duas coisas passa pelo zelo.

O Brasil tem as melhores legislações do mundo, mas falta articulação entre as partes. Enquanto 
política de Estado não pode desarticular Estados e Municípios.

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos tem interface com outro plano, que é o Plano Nacional de 
Saúde e Segurança no Trabalho (PNSST), o qual ficou em debate por 10 anos.

O Plano Nacional de Resíduos Sólido tem por princípio:
-Prevenção e precaução
-Cooperação entre diferentes esferas do poder público e empresarial

Já o Plano nacional de saúde e segurança no trabalho tem por princípio:
-Universalidade 
-Prevenção, Promoção e Proteção em saúde
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-Diálogo Social 
-Integralidade

Os objetivos do PNRS: proteção da saúde pública e qualidade ambiental.
Já os objetivos do PNSST: promoção da saúde, melhoria qualidade vida do trabalhador, prevenção de 

acidentes e danos a saúde.
Isso mostra um política sólida, e o que falta é maior articulação para conjugar as ações.

Busca o olhar às pessoas que estão encarregadas, sejam elas legitimadas ou não,  e hoje o 
reciclador/catador tem sua profissão reconhecida conforme código brasileiro de ocupação. Ministério do

Trabalho não interessa se a pessoa tem trabalho regrado a CLT ou não.
Falou dos meios de implementação do PNSST e destacou que tudo que é feito deve ser tripartite, ou 

seja, tem que passar pelo crivo do trabalhador, empregador e governo media tudo isso. O governo faz 
mediação sobre o que está consagrado em lei e que não pode ter regressão. 

Diretriz principal é a inclusão de todos os brasileiros no sistema nacional de promoção e progressão 
em saúde.

O Brasil, como signatário da OIT, o que é aprovado  congresso nacional passa a ter força de lei. O Dia 28 
de Abril é o dia mundial de saúde do trabalho.

Apresentou pensamento da OIT (2012) no qual destaca a economia verde, ressaltando que não 
adianta ter economia verde sem trabalhador verde.

Ressaltou que seu sonho é que quando tiverem os planos municipais na mão, não esqueçam que 
atrás de tudo isso há seres humanos abrigados/amparados por uma política nacional de saúde e segurança 
no trabalho.

A Doutora Marta Pacheco Leiria, promotora coordenadora do Centro de Apoio Operacional de 
Defesa do Meio Ambiente (Caoma) do Ministério Pública do RS, apresentou o papel do Caoma: 

1) órgão auxiliar da atividade funcional dos órgãos de execução do MP, para prevenir a fragmentação 
da atuação; 

2) coordenador de políticas setoriais, fomentando e monitorando convênios, projetos e programas; 
3) acompanhar processos legislativos e da repercussão jurisprudencial das questões institucionais, 

relativas ao meio ambiente.
Diante disso a promotora destacou que o planejamento estratégico do Caoma elegeu como 

prioridade a proteção dos recursos hídricos e  portanto o destaque dado foi o saneamento básico. O 
Saneamento Básico, segundo a legislação é constituído pelos serviços de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgotos, coleta da drenagem pluvial, e coleta de resíduos sólidos.

O cumprimento da Política Nacional de Saneamento Básico, onde o seu prazo será encerrado a partir 
exercício financeiro de 2014, demanda não só o desenvolvimento de um plano de saneamento, mas sim a 
efetivação do mesmo. A preocupação do MP é que tais planos sejam bem feitos, cumprindo com o conteúdo 
mínimo e tendo a profundidade necessária para tal.  Ressaltou que há um conteúdo mínimo, estipulado pela 
legislação para os planos de saneamento. A promotora destacou que o MP já está trabalhando para que os 
municípios cumpram os prazos estipulados na legislação.

Diante disso, a coordenadora do Caoma apresentou “Projeto RESsanear”, projeto que tem por 
objetivo discussão sobre elaboração e implantação dos planos municipais de resíduos sólidos e saneamento 
básico, decorrentes da Lei Nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e Lei Nº 11.445/07 (Política 
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Nacional de Saneamento Básico). O RESsanear está sendo focado em oficinas de trabalho. Referindo-se à 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, destacou que o artigo 18, inciso 1º (I e II), há prioridades para soluções 
consorciadas entre municípios e aos catadores.

Destacou também que as prioridades para captação de recursos com soluções consorciadas. 
Portanto, há necessidade de união dos esforços. A promotora também contou da visita junto à estação de 
transbordo na Lomba do Pinheiro (Porto Alegre), na qual recebe diariamente uma média de 1500 toneladas 
de lixo, sendo que destes, apenas 10% é triado (capacidade da estação de triagem). Destacou o trabalho em 
cooperativas realizado em Dois Irmãos

Por fim ressaltou que os catadores do MNCR estão numa linha de atuação próxima ao MP e por conta 
disso combinou de dividir seu tempo de fala com Alex do MNCR.

Já Alexsandro Cardoso, MNCR destacou a participação dos catadores em diversas conferências 
mundiais, como Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudança do Clima, especialmente 
problematizando a questão da incineração.

Destacou que a problemática ambiental em que vivemos, poderá afetar muito os nossos filhos, netos.
Sobre a Política Nacional de Resíduos, destacou que essa foi construída na década de 80-90 e que ficou vários 
anos sem discussão.

Atualmente existem no Brasil cerca de um milhão de catadores, destes 75% são mulheres, chefes de 
família, com muitos filhos para sustentar.

Destacou que não é possível que a sociedade “jogue” a responsabilidade para apenas os 
parlamentares. É necessário resolver de forma coletiva.

Lembrou que na PNRS tem um capítulo inteiro dedicado a grupo seleto (os catadores)  um diferencial 
e reconhecimento até então não visto em outras legislações. O capítulo destaca que os catadores devem ser 
reconhecidos e valorizados. 

O trabalho que ele está fazendo mexe diretamente com a sustentabilidade do planeta. Se não tivesse 
o trabalho dos catadores hoje o problema seria muito pior do que o vivenciado.

Também criticou as propostas de incineração de resíduos, pois na visão do MNCR, uma proposta 
maquiada de geração de energia. Contou que já visitou o “berço”, da incineração, na Europa. A incineração 
está sendo um sério problema para eles. A União Européia vem diminuindo o processo e pretende, até 2020, 
proibir a incineração. Lá havia um diferencial para a incineração, por ser um continente gelado, que necessita 
de aquecimento, que não tem muito espaço, mesmo assim vão acabar com a técnica. Já o Brasil tem 
capacidade de um matriz energética diferenciada. Aqui há abundância de mão de obra, matriz energética 
energia hidroelétrica, eólica, solar. 
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Para o MNCR é necessário olhar para essa problemática da destinação dos resíduos sem  criar outro 
problema. Mudando pode-se criar um problema social muito maior que o do lixo.

A Auditora Pública do (TCE-RS) Andrea Mallmann, apresentou dados da incorporação das questões e 
preocupações ambientais (Resolução Nº 648/2003) junto às auditorias, realizadas pelo órgão de controle.  As 
principais inconformidades relacionadas com a gestão de resíduos sólidos identificadas pelo TCE nos 
municípios gaúchos foram: não implantação da Coleta Seletiva; deficiências na realização dos serviços de 
triagem; área de transbordo sem licença ambiental; disposição final inadequada dos resíduos; aterros com 
licença de operação vencida; manejo de resíduos sólidos por empresa sem licença ambiental.

Já as principais inconformidades constatadas na contratação de serviços de manejo de Resíduos 
sólidos Urbanos: licitação sem projeto básico ou com projeto básico deficiente; ausência ou inconsistências 
na planilha de composição de preços unitários; sobre-preço no serviço de coleta de RSU; falta de controle da 
execução do contrato/fiscalização deficiente da prestação dos serviços; inexecução parcial do contrato; e 
execução dos serviços em desacordo com o contrato. 

Reforçou que, em dezembro de 2011, o TCE-RS enviou ofício aos municípios e  ao Estado sobre a 
necessidade de cumprimento dos prazos da legislação, reforçando que o tribunal irá fiscalizar os entes. 
Referente ao PNRS a auditora ressaltou a necessidade de conciliação do conhecimento técnico e do popular, 
através da participação no debate dos Planos. Acerca dos planos, foi destacado que o TCE verificará o 
cumprimento dos prazos, considerando o contexto municipal, a existência de diagnóstico consistente 
elaborado por equipe técnica capacitada, o conteúdo mínimo exigido pela lei, a efetiva participação da 
sociedade. A auditora também ressaltou a necessidade da participação dos catadores.

Em período de inscrições falaram:
1) Carlos destacou a necessidade de ampliação de prazos da legislação para os planos resíduos. 

Também acredita ser necessário que haja orientação para construção de planos municipais de resíduos 
sólidos e de saneamento em conjunto.

2)Andréa-TCE respondeu que Lei já contempla, tal proposição e que cabe aos municípios fazerem um 
plano apenas para os 4 serviços que são caracterizados na lei do saneamento. Cabe ao próprio município 
fazer o que for possível fazer isso.

3) Reinaldo solicitou saber do Alex-MNCR o que o movimento pensa a construção de atravessadores. 
Acredita que o RS tem prazo para cumprir, e questiona o que poderá acontecer se não for atendido os prazos.

4)Alexandro Cardoso respondeu que a prioridade é atuar junto à construção de planos municípios 
/estadual. Destacou que em breve Porto Alegre terá um centro de referência do catadores e moradores em 
situação de rua no RS. Lembrou que em POA há legislação que irá proibir catação até 2014.
Não há tantas preocupação com a participação e inclusão nos dos catadores nos programas de governo, mas 
de articular a participação construção planos, pois são estes que darão sustentação ao trabalho dos 
catadores.
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5) Marta Leria-CAOMA informou que  em reunião na 
COSMAM, o secretário Helio Corbelini disse que o RS não vai 
cumprir prazo da lei. Ela disse que o MP ficaria em situação difícil 
quando o Estado afirma isso. Segundo lei o estado não pode 
captar recursos. Ela questionou como ele via o estado ficar 
prejudicado em não captar recursos.

6) Aline-Panambi ressaltou sua preocupação com os 
resíduos da saúde. Gostaria de propor que além do plano de 
gerenciamento resíduos sólidos, também tenha de resíduos da 
saúde.

7) Kiko/Ivo -Santana Boa Vista, falou da necessidade de 
solicitar a presidenta, uma MP para ampliar o prazo para 2013.Por 
ser ano eleitoral, acredita que, por disputas político-partidárias, a 
construção dos planos pode ser prejudicada.

Encaminhamentos:
-Dilatamento de prazos, não queremos trabalhar de 

prorrogação. Dilatamento é ao invés de fazer tudo num prazo, 
inicia-se e mostra-se que já um começo e se busca um dilatamento. 
Reciprocidade de construção. Necessidade de certificação dos 
planos para que tenham valor. evitar compra de planos prontos e 
que as câmaras de vereadores possam estar atentas a isso, e que 
façam as audiências públicas previstas.  Reforçar a unificação dos 
planos em um só, que o esforço seja pra construir um plano que 
contemple os 4 pontos apresentados na lei do saneamento;
- Até final de julho todas as câmaras de vereadores possam 
ter já aprovadas as comissões especiais, com no um mínimo um 
membro de cada partido, 100% de câmaras de comissões 
especiais para discutir a lei nacional de saneamento;
- Na audiência com as Universidades, pretende-se que estas 
providenciem um banco de estudos e pesquisas cientificas e 
tecnológicas. Que nessa audiência com as Universidades,  possa 
ser definida a constituição de grupos técnicos de capacitação, num 
período antes de agosto,  para  todos os vereadores, técnicos de 
c â m a r a s  m u n i c i p a i s ,  s e c r e t á r i o s  d e  m e i o  
ambiente/saúde/educação. Após, a capacitação dos gestores 
municipais (executivo e legislativo), que as universidades criem 
cursos de capacitação para professores municipais/estaduais, 
possibilitando-lhes  condição para  capacitar os alunos;

-Governo estadual, por meio da verba de propaganda, 
priorizar 1-2 meses, congregando em todas as mídias 
institucionais, campanha  educativa elucidativa quanto aos planos 
municipais e estadual de resíduos sólidos.
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Deputado Jurandir Maciel finalizou convidando a todos para imaginar uma Cidade hipotética 350mil 
habitantes, 90 mil pontos-casas-prédio,  gasta-se 1milhão e meio por mês para recolher lixo casa a casa. 
Gasta algo em torno 350mil reais para pintar meio fio e capinar. Cidade hipotética resolveu aderir 100% ao 
plano nacional de resíduos sólidos. 

Constata-se  que o plano possibilita lucro para a cidade, não só ambiental, mas também 
economicamente. Selecionou catadores, fez reinserção social (não é só dar comida) é planos de habitação de 
baixa renda,  capacitação as famílias (ensino, profissional). Tirou para cada mulher/homem tem cada 100 
casas pra cuidar. Catador leva uma revistinha e educa as famílias em suas casas. Levando para sua usina e não 
para um galpão.  Foi preciso 900 recicladores, que são resgatados e instruídos para construir a cidade. Cada 
um recebe cerca de R$600. A cidade gastaria R$ 540mil para manter o processo. Os recicladores conseguiram 
diminuir dos caminhões, no mínimo, 50% dos resíduos. Pagava 1,5milhão para as empresas, economizando 
750mil reais/mês, gasta-se 540mil agora. Uma vez ao mês o catador limpa o meio-fio, a cidade ganha com a 
participação do  do catador. O que tem que acontecer é o recolhimento porta a porta, para que se possa 
economizar para investir em outras estruturas. Chegou o momento dos políticos terem respeito das 
autoridades. Em 2012 tem eleições agora então é uma grande oportunidade para conversar com o povo.
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Local: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria
23/05/2012

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e doze, às treze horas e trinta minutos, no Plenário da 
Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, aconteceu uma Audiência Pública, promovida pela 
Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente do Legislativo, em parceria com a Subcomissão 
sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos da Assembleia Legislativa, onde o Coordenador e Relator é o 
Deputado Estadual, Jurandir Maciel, para debater a temática, sobre Resíduos Sólidos. 

Integraram a mesa de honra as seguintes autoridade: integrante da Comissão de Educação, Saúde, 
Cultura e Meio Ambiente, Vereador Luiz Carlos Fort; Promotor de Justiça, Ricardo Lozza; representante do 
Tribunal de Contas do Estado, Cesar Motta; Secretário Municipal de Proteção Ambiente, Luiz Alberto 
Carvalho Júnior; Professora do Departamento de Química da UFSM, Marta Tocheto e José Antonio Mallmann, 
da Fepam/Santa Maria e a Vereadora Maria de Lourdes Castro, Presidente da Comissão de Educação, Saúde, 
Cultura e Meio Ambiente, que coordenou a audiência pública. 

Iniciando a Audiência a Vereadora Maria de Lourdes Castro falou aos presente que a Política nacional 
de Resíduos Sólidos é muito importante e abre um espaço para discussões. Relatou ainda que a subcomissão, 
ligada à Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, tem como coordenador e relator o deputado Jurandir 
Maciel, o qual, fazendo uso da palavra, destacou que um dos objetivos das Audiências realizadas em 
diferentes pontos do Estado é obter uma radiografia do atual cenário da gestão dos Resíduos Sólidos, além 
de conhecer iniciativas realizadas e orientar os Municípios para que seus gestores avaliem e produzam 
planos que privilegiem a coleta, tratamento e reciclagem do lixo. Enfatizou ele: “ A lei federal engloba 
resíduos domiciliares, passa pela política reversa e por resíduos contaminantes”. 
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O deputado Jurandir Maciel esclareceu a intenção de, até o mês de agosto, todos os Municípios 
tenham comissões técnicas – criadas por decreto ou Projeto de Lei -  para tratar do assunto a fim das cidades 
terem interlocutores técnicos, que possam discutir plano de gestão de Resíduos Sólidos. A partir de agosto 
de 2014, todos os Resíduos Sólidos devem ser colocados em aterro sanitário licenciado e, além disso, as 
prefeituras não poderão colocar nenhum resíduo reciclável no aterro. Esclareceu que se as Prefeituras 
colocarem reciclável no aterro será considerado um crime ambiental. 

O secretário de Proteção Ambiental, Luiz Alberto Carvalho, afirmou que Santa Maria está num 
processo de discussões sobre Política Municipal de Resíduos Sólidos, enfatizando que a cidade é uma das 
únicas do Estado a já contar com plano municipal de gerenciamento de resíduos da construção civil. Além 
disso, Santa Maria possui aterro sanitário particular, local para onde são destinados Resíduos Sólidos. A 
professora do departamento de Química da UFSM, Marta Tocheto, ao falar do cenário atual dos resíduos no 
Rio Grande do Sul, informou que, no Estado, menos de 10% dos resíduos gerados vão para a reciclagem. 
Ainda enfatizou que Política Nacional considera que destinação ambientalmente adequada prevê 
reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético, e ainda ressaltou que o 
Plano de gestão de resíduos é um processo interativo e deve ser visto estrategicamente. A Vereadora Maria 
de Lourdes Castro comunicou aos presentes que, no final do mês de abril, a Comissão de Saúde, Educação, 
Cultura e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores promoveu o Seminário “Política Nacional de Resíduos 
Sólidos: Desafios e perspectivas para a sustentabilidade”. 

No entanto, foram discutidas mudanças ocasionadas pela Lei de Política Nacional de Resíduos NRS, 
como a lógica reversa, que propõe um conjunto de ações para facilitar o retorno dos resíduos sólidos aos 
fabricantes e o fim dos lixões. Após o assunto for amplamente debatido pelos presentes, a Audiência Pública 
foi encerrada.
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Local: Plenário Sete de Agosto da Câmara de Vereadores de Passo Fundo
25/05/2012

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às catorze horas e vinte minutos, no 
Plenário Sete de Agosto da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, localizada na Rua Dr. João Freitas, 75, 
reuniu-se a Comissão de Saúde e Meio Ambiente (CSMA), sob o exercício da presidência do Dep. Dr. Basegio. 
Presente também o Dep. Gilmar Sossella. Realizou-se audiência pública para debater a política nacional de 
resíduos sólidos no Estado do Rio Grande do Sul. 

O presidente saudou a todos e anunciou a Mesa de Debates, formada pelos parlamentares e por: Luiz 
Fernando Rocha, gerente regional da FEPAM; Omar da Silveira Neto, auditor público externo e representante 
do Tribunal de Contas do Estado; defensora pública Elís Regina Taffarel, representante da Defensoria Pública 
Estadual; Rene Luiz Cecconello, vice-prefeito de Passo Fundo; vereador Rui Lorenzato, representante da 
Câmara de Vereadores local; Solano Ricardo Caneveze, vice-presidente da Associação dos Municípios do 
Planalto (Ampla), representante da FAMURS e prefeito de Mato Castelhano; e engenheiro Alberto Amaral, 
superintendente da Corsan. 

O Dep. Dr. Basegio explicou os motivos que levaram os deputados a requerer e aprovar a audiência. 
Fez uma abordagem sobre os trabalhos da Subcomissão sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos no 
Estado, da qual a audiência era parte integrante. Enumerou alguns objetivos da lei de resíduos sólidos. 

O vice-prefeito Rene Cecconello agradeceu a escolha de Passo Fundo como uma das sedes para tratar 
do tema. Relatou que a prefeitura já desenvolvia instrumentos para qualificar o tratamento de resíduos 
sólidos. Em processo de construção estava o plano municipal de saneamento. Buscava-se um convênio com 
a UPF para a conclusão do plano. Também o marco regulatório do resíduo sólido municipal estava sendo 
construído para ser apresentado no legislativo municipal até agosto. A sociedade civil também participava 
de sua construção. 
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O vereador Rui Lorenzato justificou a ausência do presidente da Câmara e destacou a importância do 
debate. Na Casa tramitavam  projetos ambientais, como de aproveitamento da água da chuva, programas na 
TV Câmara que debatiam ecologia e meio ambiente. Aguardavam a apresentação do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos. 

O prefeito Solano Ricardo Caneveze alertou que 85% dos municípios gaúchos tinham problemas 
sérios com a destinação dos resíduos. Uma grande quantidade de lixo era gerada, e era um momento 
importante para buscar a destinação correta, com amparo legal e preservação do meio ambiente.  

Luiz Fernando Rocha disse que a legislação sobre os resíduos sólidos diminuíra um pouco as 
atribuições do órgão estadual. A redução no uso dos recursos e o reaproveitamento eram princípios levados 
em conta pelos órgãos licenciadores. Agora a gerência da destinação, aproveitamento e tratamento de 
resíduos era dada à comunidade, através do poder municipal. 

A defensora pública Elis Regina Taffarel frisou o exercício da democracia na construção de políticas 
públicas que efetivassem o plano de gerenciamento, de forma útil e aplicável. Alberto Amaral relatou que a 
Corsan estava em parceria com universidades, além de buscar novas tecnologias que beneficiassem 
medidas de proteção ao meio ambiente. 

Omar da Silveira Neto explicou que, desde 2003, o TCE incluíra a análise de normas referentes ao meio 
ambiente, além de ser um parceiro e também fiscalizador da implantação do plano de resíduos sólidos nos 
municípios. Até 2 de agosto deste ano deveriam ser implementados. 

O Dep. Gilmar Sossella lembrou que a presidente Dilma deveria apresentar seus vetos ao novo 
Código Florestal, e isso causava expectativa. Abordou os sistemas de saneamento dos municípios, que eram 
deficitários e motivadores de poluição. A responsabilidade da política de resíduos sólidos não era só do 
poder público, mas também dos cidadãos. A Assembleia disponibilizava esse espaço para que pudessem ser 
relatados obstáculos à aplicação de um plano de gerenciamento de resíduos. Trouxe exemplos de 
cooperativas da região que faziam coleta de materiais recicláveis. Defendeu a não privatização da água. Se o 
município não ficasse satisfeito com a Corsan, poderia criar seu departamento próprio para tanto, mas um 
bem tão precioso não poderia ser privatizado. 

O Dep. Dr. Basegio lembrou lei de sua autoria que determinava às farmácias o dever de disponibilizar 
pontos de coleta de medicamentos vencidos. 

Em período de inscrições:
1) Antonio Gomes, diretor técnico da Corsan, manifestou o interesse  da Corsan de participar de todos os 
debates sobre o tema proposto. Passo Fundo tinha uma parceria muito importante com a Companhia. Os 
contratos anteriores da Corsan não abrangiam o tratamento de esgoto, que era função da prefeitura. Agora 
era diferente, eram assinados também com essa finalidade. A tecnologia buscada era para transformar o que 
hoje era considerado lixo em energia. 
2) Glauco Roberto Marins Polita, secretário municipal do Meio Ambiente de Passo Fundo, referiu que a 
prefeitura fora contemplada com recursos para elaboração do plano municipal de resíduos sólidos. Explicou 
as etapas concluídas e as que eram necessárias vencer. Buscava-se fechar o ciclo de gerenciamento na 
cidade. A participação popular era o maior avanço. 
3) Clóvis Oliboni Alves, ex-secretário municipal de Meio Ambiente, explanou que o maior desafio das cidades 
era saber o que fazer com seus resíduos. A produção não se preocupava com a destinação do produto ao 
término de sua vida útil. O modelo atual dos municípios para a destinação dos resíduos era o aterro sanitário, 
que deveria ser uma exceção. A agilidade do governo para fomentar alternativas de transformação de 
resíduos não era a mesma que a  para aumentar o consumo. 
4) Dirnei Ferri, consultor da EcoEng, de Florianópolis, sugeriu que fosse criado programa para avaliação das 
tecnologias e sistemas de tratamento de municípios, empresas e cidadãos, beneficiando de alguma forma os 
melhores resultados. 
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5) Neri Gomes, representante do deputado federal Marco Maia, lembrou seminário sobre limpeza urbana 
ocorrido na cidade que resultara em projeto de lei. Comentou ação no lixão local, as denúncias efetuadas e a 
ação de órgãos públicos e entidades ecológicas. 
6) Izabel Lopes, da UPF e da Agenda 21 de Passo Fundo, estranhou que o governo estadual não fechara 
convênio com o governo federal para fechar o plano de resíduos sólidos. Ainda faltava a participação popular 
nas políticas públicas. Destacou a necessidade de educação ambiental como essencial para o avanço do 
gerenciamento de resíduos. 
7) Dario Gusatti, assessor ambiental da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Coqueiros do Sul, 
lembrou que o diagnóstico brasileiro a respeito do tema fora levantado pelo BNDES. Incineração e aterro 
tinham que ser as últimas opções. Tinha-se que saber a rota dos resíduos, para saber o plano que seria 
construído, sempre se pensando em tratamento e reaproveitamento. Citou exemplo de Santa Cecília do Sul, 
que tinha estudo das rotas dos resíduos. A saúde animal também devia ser levada em conta. 
8) Juliano Roso, vereador de Passo Fundo, destacou que a Câmara estava discutindo há algum tempo 
caminhos viáveis para o gerenciamento. Lembrou debate ocorrido há dois anos sobre denúncias quanto ao 
aterro da cidade.
 9) Carlos Eduardo Sander, da Agenda 21 de Passo Fundo, ressaltou a necessidade de inversão da lógica de 
consumo, que estava diretamente ligada às questões ambientais e de saúde. 
10) Josemar Becker Salomão, da Empresa Via Norte Resíduos, falou que o licenciamento ambiental para 
tratamento de resíduos no estado era um dos mais caros do país. O ISSQN era muito alto para a prestação de 
serviços de limpeza. 

O Dep. Dr. Basegio lembrou que os programas de gerenciamento de resíduos sólidos ainda estavam 
sendo delineados, motivo pelo qual poucos municípios adotavam planos. A logística reversa era um 
princípio a ser adotado. A responsabilidade compartilhada instituída pela legislação era um instrumento 
poderoso para a participação do poder público e da iniciativa privada. Como encaminhamento, informou 
que o relatório da audiência seria disponibilizado, além de ser encaminhado ao Dep. Jurandir Maciel, para 
inclusão no relatório final da Subcomissão da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado. Nada mais 
havendo a tratar, o presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a audiência.
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Local:Auditório do La Salle  31/05/2012
O Depetado Jurandir Maciel, ressaltou as datas estipuladas na legislação nacional.
Em 2014 é o prazo para depositar resíduos apenas em aterros sanitários, onde não poderão ser  

depositados recicláveis. As residências tem que separar lixo, se não separarem, pagarão multa
Destacou que a maioria das Câmaras de vereadores não esta apoderada da política de resíduos.
Fundamental que as universidade comunitárias tragam para audiência suas experiências, para 

conhecimento, sistematização  e construção  de uma grande ação de desenvolvimento para o nosso Estado.
Necessidade de  capacitar os Vereadores, Prefeitos, Secretarias de Meio Ambiente e Saúde, podendo essa 
capacitação ser executada pelas Universidades, a serem envolvidas na construção de adequados planos de 
gestão de resíduos sólidos.

A Professora Vera Lúcia Ramires, representando o  Reitor da Unilasalle, destacou princípios da 
COMUNG compromisso com democracia, comunidade, participação no desenvolvimento social e 
econômico da região.

O deputado João Fischer disse que ainda não se tem a consciência completa do que é trabalhar com 
resíduos.Há diversas experiências, que só podem  evoluir através de   acompanhamento cientifico.
Destacou a geração de resíduos da industria calçadista. Destacou a incineração que fazem e agregam junto 
ao asfalto.

Foi visitar incineração na Alemanha, junto a Bayer, junto a comunidade. Estudou os custos 
completamente inviável, 500 mil toneladas para gerar 50MW/hora.Órgãos de meio ambiente tem muitas 
restrições a respeito dos efluentes que sobravam.
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Na UFRJ Polo Tecnológico, nos fundos do Hospital da Universidade usina de queima de lixo, 
encontrou trabalho em Caxias, máquina que gera resíduos nenhum, necessidade de trabalho de pesquisa 
nesse sentido. Já há estudos que indicam resíduos praticamente zero.
Envolvimento da universidade para soluções práticas e objetivas.

O Presidente da Comung Reitor Ney José Lazzari, 70% dos estudantes universitários, são das 
universidades comunitárias. Necessidade das universidades comunitárias darem respostas à sociedade, 
ajudando-a a encontrar respostas para a área da educação, saúde, inclusão social e área ambiental. A 
provocação da AL é no sentido o que as universidades tem para mostrar sobre a questão ambiental.

Sandro Bergne, do TCE, destacou ofício do TCE para todos os municípios dizendo que vão monitora a 
implementação da lei, plano nacional resíduos e saneamento. 

Já se colocaram a disposição dos municípios, vereadores, para produzir ações de forma cooperada de 
capacitação, especialmente vereadores para poderem de forma qualificada acompanharem os planos. A 
escola do TCE esta a disposição para ações de educação/capacitação, sejam elas regionalizadas, sejam no 
próprio TCE.

Que não sejam planos meramente copiados para apenas dar conta da formalidade da política.
TCE saindo da postura fechada, para um mais republicana e de envolvimento com a sociedade.

O Vereador Ricardo Maciel destacou que se criou nova perspectiva para o país, onde as câmaras estão 
intimamente inseridas e são um dos principais atores que se possa fazer planos adequados as realidades 
locais.

Criação de comissão permanente estabelecer o fórum dentro da câmara para discussão de tais temas. 
Farão discussão juntamente com os catadores.

8ª AUDIÊNCIA



| 43

COMUNG
CONSÓRCIO DAS UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS DO RIO GRANDE DO SUL

‘‘Para sobreviver temos que mudar’’ |

Resíduos Sólidos
Subcomissão Relatório Final

Coordenador e Relator 
deputado Jurandir Maciel

Apresentação Thiago Famurs/Consema
178, mais de 50% dos municípios começaram a fazer seus planos.183 municípios com planos em andamento
138 achando que vão cumprir prazo. Investimento brasileiro resíduos 38 anos, outros países 400 anos
Logística reversa.Educação ambiental, fora a questão do consumo sustentável, coleta seletiva, 

Ponto de reflexão. Lembrou da lei de 1993 que já exigia a coleta seletiva
Catadores como agentes potencializadores da coleta seletiva. Oportunidades do PNRS

O Prof. Odorico Konrad ressautou experiências de ilhas de resíduos recicláveis.
Resíduos orgânicos para compostagem em máquinas, redução de 40 a 50% dos resíduos, através da 
compostagem. Suécia envia  em torno de  50% do lixo para incineração logística reversa nos supermercados, 
onde devolve-se embalagens e retira-se recurso ou bônus para novas compras, mas também optar em doar 
o recurso para entidades. Todos recebem fatura sobre quantidade de lixo gerado

Já p Prof. Carlos Normann falou da logística reversa

 A Prof. Vania Schneider  cobrou do fabricante de embalagens, apresentou um panorama geral sobre a 
Politica Nacional de Resíduos Sólidos

O Prof. Roberto Harb Naime falou imprescindível que as industrias implantem a logística reversa

A Representante da SEMA, necessários 4 meses de  consultoria e 16 meses para construção de  plano 
de gestão.
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Local: Plenário Apparício Mariense da Silva
 04/06/2012

No Plenário Apparício Mariense da Silva aconteceu o I Fórum Ambiental Integrado, em que ocorreu a 
Audiência liderada pela Subcomissão de Resíduos Sólidos, órgão vinculado a Assembleia Legislativa, na 
oportunidade foi debatido o destino dos resíduos sólidos. Participaram do encontro os Vereadores Beto 
Souza, Jeovane Contreira, Valério Cassafuz, Roque Feltrin, Farelo Almeida e Celso Lopes, o prefeito Mariovane 
Weiss e outras autoridades. 

A reunião teve a mediação do Deputado Estadual Jurandir Maciel, e demais membros da 
Subcomissão de Resíduos Sólidos. Representando o Ministério do Trabalho, Maria Muccillo, que abordou as 
questões humanas do processo de reciclagem, onde o catador de materiais reciclados deve ser respeitado, 
como agente que contribui para a prevenção e proteção do meio ambiente, sendo responsável por colaborar 
para o bem estar de todos.

A representante do Tribunal de Contas do Estado, Flávia Burmeister Martins, discorreu sobre o 
respeito que o ser humano deve ter com o Meio Ambiente, ressaltando que um planeta sustentável e 
protegido gera custos. Flávia salientou que no futuro para a proteção do meio ambiente o estado terá que 
utilizar de instrumentos de penalização, através de multas, e uma legislação rigorosa, por serem mecanismos 
que responsabilizarão e provocarão no cidadão o cuidado com a natureza.

Encerrando a discussão, Julio Dorneles, representante do Pró-sinos (Consórcio dos municípios do 
Vale dos Sinos para recuperação e proteção do Rio dos Sinos), contou a experiência que tiveram no ano de 
2006 quando o Rio Sinos foi contaminado, resultando no maior desastre ambiental da região, em que 
toneladas de peixes morreram nas águas daquela bacia.
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Julio destaca que a partir daquele momento através da criação do Consórcio, Pró-Sinos, tem se realizado 
estudos de natureza técnica e social nas áreas de meio ambiente e saneamento, desenvolvendo um 
programa permanente de educação ambiental e captando recursos para financiar mais saneamento nas 
cidades daquela região.

Depois da Audiência Pública, o grupo se dirigiu para ao depósito temporário de resíduos sólidos do 
município (Lixão). Na oportunidade, verificaram o sistema de armazenamento e transporte do lixo, feito 
através de bolsas plásticas que tem por objetivo impedir a exposição dos resíduos e cumprir a função de 
decomposição dos materiais. 
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Local:Teatro Dante Barone  11/06/2012
Presenças: Deputado Jurandir Maciel, Cláudio Lowy - Representante do GAIA (Entidade Internacional), Flavia 
Martins - Auditora do Tribunal de Contas do Estado, Fagner Jandrey - Movimento Nacional dos Catadores, 
Alex Cardoso - Movimento Nacional dos Catadores, Nelsa Néspolo - Diretora de Economia 
Solidária/Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa, Rogério Fleschmann - 
Ministério Público Trabalho, Maria Muccilo - Ministério do Trabalho e Emprego (FUNDACENTRO), Nara Rau 
Jardim Machado - Representante da Superintendência do Banco do Brasil, Simone Azambuja – Banrisul, 
Ricardo Maciel - Vereador de Canoas, Júlio Dornelles - Consórcio Pró-Sinos, Marta Leiria Leal Pacheco - 
Ministério Público (CAOMA)

O Dep. Jurandir Maciel, saudou a todos, fazendo uma retrospectiva do trabalho desenvolvido pela 
Subcomissão. Destacou a necessidade de melhorar a mão de obra dos catadores, com equipamentos de 
trabalho mais adequados,  com  condições dignas de trabalho. Ressaltou que o governador do RS é solidário 
aos catadores. No entanto, não sabe a posição do secretário Helio Corbelini sobre o tema  incineração.

Alex Cardoso do Movimento Nacional dos Catadores (MNCR), destacou as presenças de catadores 
dos municípios de Santa Cruz, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Rio Grande, Pelotas, Uruguaiana, Santana 
Livramento, Rio Pardo, Jaguarão, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Canguçu, Grande Porto Alegre. Até 
então não tinha visto nas atividades da subcomissão uma plenária tão cheia.

Criticou aos prefeitos/secretários que ganham diária e não estavam participando da atividade. Já os 
catadores, que estão autônomos, deixaram de trabalhar, consequentemente ganhar, para poder participar 
do seminário.
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Ressaltou que são os catadores, o elo que mais trabalha na cadeia dos resíduos sólidos. No entanto, 
são os mais esquecidos e explorados. Segundo dados, o trabalho dos catadores geram mais de R$ 8 bilhões 
por ano.

Criticou que a legislação de Porto Alegre exclui os catadores do processo de coleta de resíduos.
Pediu a todos para falar “Vamos reciclar e não incinerar”.

O movimento dos catadores quer o pagamento pelo serviço que fazem, valorizando o  trabalho, além 
de processos de organização com infraestrutura. Quando uma empresa ganha licitação tem carta branca 
para acessar recursos em bancos e outros órgãos, porque os catadores não podem ter o mesmo? 

No entanto, é fácil dizerem que os catadores não conseguem fazer o trabalho, mas o fato é que hoje já 
fazem mesmo sem incentivo.

Maria Muccillo - Ministério do Trabalho/Fundacentro, destacou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
tem interface com o Plano nacional de saúde e segurança no trabalho (PNSST), no qual ficou em debate por 
10 anos.

Já o Plano nacional de saúde e segurança no trabalho tem por princípio:
-Universalidade 
-Prevenção, Promoção e Proteção em saúde
-Diálogo Social 
-Integralidade
Já os objetivos do PNSST: promoção da saúde, melhoria qualidade vida do trabalhador, prevenção de 

acidentes e danos à saúde.
Necessidade de buscar o trabalho digno. Hoje o reciclador/catador tem sua profissão reconhecida, 

conforme código brasileiro de ocupação. 
Necessidade de inclusão de todos os brasileiros no sistema nacional de promoção e progressão em 

saúde.O Brasil como signatário da OIT, aprovado pelo congresso nacional passa a ter força de lei. O Dia 28 de 
Abril é o dia mundial de saúde do trabalho. Para tanto um vídeo foi mostrado ao público.

O representante Banrisul, apresentou o Programa Gaúcho de Micro-Crédito, informando as principais 
linhas de financiamento. O  público-alvo são empreendimentos formais, informais, individuais ou em grupo 
solidário, geridos por maiores de 18 anos e que possuam experiência de pelo menos seis meses na atividade, 
ou que, comprovadamente, demonstrem formação técnica para o desempenho da atividade proposta, nos 
segmentos de indústria, comércio e serviços. 

Os itens financiáveis são  capital de giro, compra de mercadorias e/ou matérias-primas e insumos 
para produção. Já os investimentos fixos destinados ao negócio, tais como, compra ou conserto de máquinas 
e equipamentos novos ou usados. Melhoria/ampliação de instalações do negócio. Compra ou conserto de 
veículos automotores ou  motocicletas ligados ao negócio. O misto capital de giro e fixo o valor financiável é 
de até R$15.000,00, num prazo de até 24 meses, com taxas 0,64 a.m.  -  8% a.a.

Claudio Lowy da Gaia (Global Alliance for Incinerator Alternatives), da Argentina referiu a 
contaminação de bacia hidrográfica na Argentina, especialmente por conta dos resíduos sólidos. Na 
Argentina a lei permite incineração e já há alguns projetos licitados

Para a Coalizão anti-incineração, a forma mais sustentável da gestão dos resíduos seria a Produção de 
Biogás, através da digestão anaeróbica. Todas as outras formas tem liberação de substâncias tóxicas e de 
Gases de Efeito Estufa (GEE).
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Acredita que a melhor forma de gestão é a redução, recuperação por reuso, reciclagem e 
compostagem. Algumas companhias dizem que tem zero de emissões, mas isso não é de fato comprovado.

O Parlamento Europeu recentemente votou resolução para proibição da incineração até 2020.  A 
política está voltada a geração zero de resíduos, reciclagem e compostagem.

Criticou que há uma transferência tecnológica do norte para o sul. O que eles não querem mais, estão 
mandando para nós, do Sul.

A incineração produz compostos cancerígenos, especialmente os poluentes orgânicos persistentes 
(POP) como a dioxina.  Tais compostos instalam-se na cadeia alimentar, permanecendo no ambiente por 
longo tempo. Destacou que nenhum país estrangeiro que tenha tradição em controle das emissões  
consegue controlar as emissões das dioxinas,referindo que aqui  não temos tradição de tal  controle. Nós, do 
SUL correremos mais riscos do que os demais países que controlam.

Em vários locais onde há incineração, encontra-se  residual nos ovos, gordura dos animais, leite, 
placenta, pois os mesmos  acumulam-se nas cadeias alimentares, o que nos deveria a levar  a não aceitar as 
incinerações 

Além disso, os incineradores são muito caros. Para produção de energia há grande necessidade de 
plásticos, papéis, papelão (com maior poder calorífico que os demais materiais).

O argumento de que é fonte de energia sustentável é falácia, pois resíduos não podem recursos 
renováveis.  A  incineração vai gerar menos energia do que a necessária a produzir novos produtos. 

Por fim, os maiores prejuízos são as perdas de postos trabalhos e redes sociais de catadores. Os 
catadores devem ser considerados como setor produtivo e não como setor social,  produzem bens materiais 
e serviços ambientais cada vez mais necessários e indispensáveis pra sociedade
Ao final entregou documento ao Deputado Jurandir Maciel.

Nelsa da Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa, ressaltou como 
iniciativa do Governo Estadual a Cadeia Solidária Binacional do PET,  no qual o  material é enviado para o 
Uruguai para ser beneficiado, voltando como um  fio para ser fiado no Minas Gerais.

Representante do Banco do Brasil, Desenvolvimento Local Sustentável, ressaltou as iniciativas que o 
BB tem para promover o Desenvolvimento Local Sustentável.
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Encaminhamentos/Moções
-Construção de PL proibindo a incineração no RS;
-Enviar cópia do projeto de Comissão criada na Câmara de Vereadores de Canoas para todas as 

Câmaras de Vereadores do RS.
-Obrigatoriedade de inserir nos Planos Municipais e Estadual o resgate social dos catadores, com 

ação educacional, com capacitação profissional, habitacional e garantia previdenciária.
-Obrigatoriedade e apoio técnico financeiro para constituição de cooperativas e usinas de 

reciclagem com organização de estruturas de trabalho e equipamentos de segurança;
-Busca de mecanismo legal para contribuição providenciaria especial, aposentadoria por regime 

especial para trabalho insalubre;
-Coleta porta a porta serem realizadas pelas cooperativas de catadores, com estrutura necessária e 

devido pagamento para os catadores;
-Implantação de restaurantes populares/comunitários próximos aos galpões de reciclagem;
-Fundo financiador, a fundo perdido, para a modernização dos catadores e cooperativas;

Padronização dos galpões de reciclagem, trocando para usinas de reciclagem.
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01 - Capacitação 
de Vereadores, técnicos de Câmaras de Vereadores, Secretários de Meio Ambiente, Saúde, Educação e 

Planejamento das Prefeituras.

02 - Centro integrado 
de estudos, pesquisas e diagnóstico, com banco de dados e monitoramento dos Resíduos Sólidos, 

Esgotos e mananciais d’agua no Rio Grande do Sul.

03 - Diagnósticos municipais 
e Planos de Gestão Municipal de Resíduos Sólidos.

04 - Constituição de consórcios 
para gestão dos Resíduos Sólidos.

05 - Mídia de Esclarecimento, Mobilização e Adesão, 
da população aos Planos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos. 

06 - Dilatamento de Prazos 
para finalização dos Planos Municipais de Gestão dos Resíduos Sólidos.

07 - Padronização das Usinas de Reciclagem.

08 - Rede de Catadores Sociais.

09 - Gestão de Resíduos Sólidos de Fronteira.

10 - Política de Preservação do Aqüífero Guarani.

11 - Divisão Verde CORSAN
‘‘Um Programa para Cuidar dos Mananciais D’agua’’ 
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Capacitação de vereadores, técnicos de Câmaras de Vereadores, Secretários de Meio 
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Resíduos Sólidos
Subcomissão Relatório Final

Coordenador e Relator 
deputado Jurandir Maciel

Após várias audiências públicas constatamos que a maioria das câmaras de vereadores não possuiam 
conhecimento da, não tendo ainda o ‘‘apoderamento’’ necessário para efetuar  análise de projetos de gestão 
de resíduos encaminhados pelo executivo, bem como discutir o mesmo em audiências públicas com a 
sociedade.

Situação idêntica observou-se com as prefeituras, com um agravante, por elas considerarem 
que o plano a ser encaminhado para aprovação dos vereadores é uma carta de boas intenções, 
desconhecem a necessidade de ser realizado um diagnóstico no município, evidenciando com clareza a real 
situação do município em relação aos resíduos produzidos, tipo, quantidade, destino atual, destino futuro; 
existência ou não de aterro, quais as alternativas  para depositar seus resíduos, no município ou em outro 
local, por meio de consórcio ou não.

Esta complexidade de diagnósticos torna-se necessária para que efetivamente os municípios 
e seus gestores, executivo e legislativos, conheçam suas realidades e produzam adequados planos 
municipais de gestão de resíduos sólidos. em consonância com sua realidade, ao invés de comprar planos 
pré-prontos, apenas para cumprir a lei e com isso atrasando o processo de organização da gestão dos 
resíduos sólidos nos municípios e no estado do Rio Grande do Sul.

Portanto, considerando que;
O prazo de votação dos planos é agosto de 2012.

Considerando que; a maioria dos municípios infelizmente, apesar de o plano nacional ter sido 
sancionado em 2010, ainda não estarem conscientes que devem  executar o plano e ainda não tem o 
‘‘apoderamento’’ de como executá-lo

Considerando que; sem este conhecimento ‘’apoderamento’’, o Rio Grande do Sul não 
avançará neste processo.

Propomos que: Que o Governo do Estado, por meio da escola de Governo, Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul, sob  a gestão da Secretaria do Meio Ambiente, 
com apoio das escolas de ensino superior do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público do Estado,  
Magistratura, Ministério Trabalho Emprego/Fundacentro, Pró-Sinos (consórcios), UERGS - Universidade do 
Rio Grande do Sul e Universidades  Federais e Estaduais do Rio Grande do Sul.

Constitua um convênio com as universidades comunitárias a fim de que elas possam:
- Capacitar as Câmaras de Vereadores e técnicos das mesmas.
- Capacitar as Secretarias de Meio Ambiente, Saúde e Educação, bem como seus técnicos, afim de que 

as Câmaras de Vereadores e Prefeituras possam realizar os diagnósticos, discutir com a população 
encaminhando para as Câmaras Municipais os planos de gestão dos resíduos sólidos, possibilitando aos 
vereadores com conhecimento  a análise  dos planos, discussão  com a sociedade e, se for o caso,  aprová-los.

Observação: 
*Capacitação de 8 ou 16 horas.
*Utilizar como parâmetro as 9 regiões funcionais.
*Em um prazo de 30 dias, será possível capacitar todos os municípios.
*Capacitação até agosto/2012 para os atuais gestores. 

       *Nova capacitação março/2013 para os novos gestores eleitos.
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SEGUNDA PROPOSIÇÃO
Centro integrado de Estudos, pesquisa, diagnóstico com banco de dados e monitoramento 

dos resíduos sólidos, esgotos e mananciais d'água do Rio Grande do Sul.

‘‘Para sobreviver temos que mudar’’ |

Resíduos Sólidos
Subcomissão Relatório Final

Coordenador e Relator 
deputado Jurandir Maciel

Centro integrado com participação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, Escola de Governo, Secretaria do desenvolvimento tecnológico, 
FUNDERGS, UVERGS, COMUNG (Consórcio Universidades Comunitárias do Rio Grande do Sul).

Observamos ao longo destes quatro meses da subcomissão, a dificuldade na obtenção de  
dados concretos, confiáveis e centralizados, concernentes aos resíduos sólidos, tratamento de esgoto e 
preservação de mananciais d’agua.

Em várias  audiências foram  relatados estudos executados pelos executivos municipais,  em 
anos anteriores, sem que tivesse notícia atual dos resultados dos mesmos.

Em relação às universidades, pode-se observar a riqueza de estudos, pesquisas e 
diagnósticos, porém estas ações muitas vezes não apresentam interface coletiva, com os municípios e 
câmaras municipais

Em nosso ponto de vista, essa situação representa  um desperdício da construção intelectual 
produzida nas nossas universidades.

Só avançaremos, com perenidade, neste processo de gestão de resíduos sólidos, se 
conseguirmos inserir um sistema  centralizado, com a participação das estruturas técnicas do Estado e  as 
universidades sediadas no Rio Grande do Sul.

Universidades comprometidas com o futuro da sociedade, sendo fonte de inovação 
tecnológica, capacitação, diagnóstico e monitoramento do sistema de gestão dos resíduos sólidos, 
tratamento de esgoto e preservação dos mananciais de águas.

Só avançaremos com perenidade se tivermos uma estrutura permanente, envolvida com a gestão 
dos resíduos sólidos,  esgoto e mananciais d’água estrutura que interaja com os municípios, produzindo 
estudos, diagnósticos, pesquisas e capacitação, com  um eficiente sistema de monitoramento nesta área de 
gestão. 

Por isso propomos;
1) A constituição de um centro integrado, com a participação  da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente,  composto pelo Consórcio das Universidades Comunitarias, UERGS, Escola de governo, Secretaria 
de Ciência e Tecnologia, FAPERGS, Universidades Federais e Estaduais,  Divisão verde CORSAN, Secretaria de 
Educação, com a finalidade de produzir estudos, pesquisas, diagnósticos e monitoramento, dos resíduos 
sólidos, esgoto e mananciais d’água do Rio Grande do Sul. 

2) formar um banco de dados, a partir dos estudos, pesquisas, diagnósticos, que deverá ficar à 
disposição do Governo Estadual, municípios, redes de pesquisas, alunos das Universidades,  ensino 
Fundamental e ensino Médio.

3) Bolsa para alunos e pesquisadores, com a finalidade de atuar em estudos, pesquisas, diagnóstico e 
monitoramento dos resíduos sólidos, esgoto e mananciais d’água, contemplando as políticas de Estado.

4)  Constituição de um fundo para dar sustentabilidade aos trabalhos do centro integrado: O fundo, 
mantido por verbas a fundo perdido internacional, federal, estadual, municipais e com verbas de incentivo 
social ambiental de empresas publicas e privadas, bem como bancos públicos e privados.
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TERCEIRA PROPOSIÇÃO
Diagnósticos Municipais e planos de gestão municipais de resíduos sólidos

‘‘Para sobreviver temos que mudar’’ |

Resíduos Sólidos
Subcomissão Relatório Final

Coordenador e Relator 
deputado Jurandir Maciel

Realizar inicialmente os diagnósticos municipais, objetivando a constituição de  um  banco de dados, 
que subsidiará o Plano Estadual de Gestão dos Resíduos Sólidos.

O plano nacional e o manual nacional de implantação dos planos estaduais e municipais de gestão 
dos resíduos sólidos construiu diretrizes de cima para baixo, com a intenção de fomentar a construção dos 
planos estaduais e municipais de baixo para cima.

As informações constantes nos diagnósticos municipais serão fundamentais para que o estado os 
compile e, a partir deles, construa o desenho do plano estadual de gestão de resíduos sólidos. 
Exemplificando-se :com os dados de um conjunto de municípios (macro ou microrregiões),  poder-se-a 
formatar  a gestão estadual naquela região.

- Se o aterro será regional,
- Se o local onde está proposto o aterro é adequado.
- Se do ponto de vista ambiental, preservação de mananciais d’agua, será melhor direcionar para 

outro local
- Dependendo dos diagnósticos, explicitar as diversas proposições, com o intuito de implantar o 

plano de gestão de resíduos sólidos da  forma mais adequada , sob o  ponto de vista ambiental, operacional e 
social.

Uma vez compilados todos os diagnósticos dos 496 municípios do RS, a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente poderá ter  seu banco de dados, em parceria com as universidades, bem como formatar seu plano 
estadual de gestão de resíduos sólidos,  oportunizar ao Governo Federal formatar o diagnóstico nacional de 
gestão dos Resíduos  Sólidos. 

Por isso propomos:
A criação de um grupo técnico junto à Secretaria Estadual  do Meio Ambiente com o intuito de  apoiar 

aos municípios, bem como compilar os dados dos diagnósticos realizados pelos municípios, formando o 
banco de dados, com o apoio das Universidades, a partir dos diagnósticos municipais,

Observação: Para  isso ser viável sugerimos que sejam  realizados   primeiramente  os diagnósticos 
municipais, para que depois o estado e os municípios construam o plano estadual de gestão de resíduos 
sólidos.
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QUARTA PROPOSIÇÃO
Constituição de Consórcios para Gestão dos Resíduos Sólidos

‘‘Para sobreviver temos que mudar’’ |

Resíduos Sólidos
Subcomissão Relatório Final

Coordenador e Relator 
deputado Jurandir Maciel

O plano nacional de gestão de resíduos sólidos e o manual incentivam a formação de consórcios, 
priorizando a liberação de verbas para projetos originários   de consórcios. 

A região do vale dos Sinos/Paranhama tem um consórcio que atua junto à bacia dos rio dos Sinos, o 
Pró-Sinos, com larga experiência, sendo considerado  um modelo junto aos diversos ministérios do Governo 
Federal tais como o Ministério das Cidades, Meio Ambiente, Educação, etc.

Com os projetos já aprovados, o consórcio Pró-Sinos conseguiu contratar, a fundo perdido,  junto ao 
governo Federal o montante de mais de R$ 2 Milhões, objetivando o tratamento de esgoto, gestão de 
resíduos sólidos, recuperação de mananciais d’agua e áreas degradadas, bem como para atuar junto ao 
barco Martin Pescador, conseguiu verbas para implantar um sistema de monitoramento em tempo real, por 
satélite, em toda a bacia do Rio dos Sinos.

Importante salientar que o consórcio Pró-Sinos atua na cadeia de resíduos sólidos, tratamento de 
esgoto e preservação da água.

Os municípios participantes  deste consórcio já estão com seus diagnósticos de gestão de resíduos 
sólidos prontos, bem como os de tratamento de esgoto e preservação de mananciais de água.

A formação de consórcios é incentivado pelo plano nacional. 

Propomos que o Estado firme, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, convênios 
de cooperação técnica com o pró-sinos, para que o mesmo capacite, oriente e dê apoio técnico para 
formação de consórcios intermunicipais, para  que os mesmos atuem  na gestão de resíduos sólidos, 
tratamento de esgoto e preservação de mananciais de água.
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QUINTA PROPOSIÇÃO
Mídia de Esclarecimento, mobilização e adesão da população aos  Planos Municipais de 

Gestão de Resíduos Sólidos

‘‘Para sobreviver temos que mudar’’ |

Resíduos Sólidos
Subcomissão Relatório Final

Coordenador e Relator 
deputado Jurandir Maciel

O plano nacional da gestão de resíduos sólidos determina que em agosto de 2012 os planos de 
gestão municipal de resíduos sólidos estejam prontos.

Para tal objetivo ser alcançado, há a necessidade de que haja a participação da sociedade, por meio 
de audiências públicas realizadas pelos executivos  e legislativos municipais.

O plano determina também que, em agosto de 2014, só poderão  ser depositados em aterros 
sanitários licenciados, os resíduos sólidos produzidos pela população.   
     Por outro lado, as prefeituras não poderão levar para os aterros sanitários licenciados os resíduos 
recicláveis.

Isto significa que  oitenta por cento do peso dos resíduos sólidos deixará de ser direcionado  para os 
aterros sanitários.

Observação: Os prefeitos que colocarem recicláveis nos aterros sanitários poderão ser processados 
por crime ambiental.

Quanto aos domicílios, os mesmos terão que separar os resíduos em, no mínimo, três categorias:
Seco:  papel, papelão, plásticos, embalagens, pet.
Metal/Vidro: Garrafas, latas de alumínio e demais metais.
Orgânico: Casca de frutas, ossos, restos de comida, erva mate etc.

  Observação: 
      Caso o domicílio não efetua essa separação, poderá receber multa de R$ 50,00 a R$ 500,00 reais.

Catadores:
O plano de gestão e o seu manual, determinam que os Estados e Municípios façam o resgate social 

dos catadores, inserindo-os na cadeia produtiva, bem como organizando-os em cooperativas. 
Considerando que participação da sociedade  é importante e vital para o sucesso do plano de gestão  

de resíduos sólidos:
A) quer criando a consciência de separar os resíduos sólidos em suas residências.
b)Quer interagindo para cobrar do poder público, quer denunciando, caso seu resíduo reciclável 

separado, seja depositado pelas prefeituras em aterros sanitários.
É que propomos:
Ação de esclarecimento, sobre como se constitui a nova política de gestão de resíduos sólido, por 

mídia institucional, em todos os veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, qual seja a mídia televisiva, 
radiofônica e impressa de todo o estado.

Mídia com apoio das:
Estruturas de governo estadual: fundações, Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Educação, Banrisul 

etc.
Estruturas de governo federal: 

Fundações, Ministérios das Cidades, Meio Ambiente, Funasa, Educação, Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal e etc.

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Ministério público do Estado - MPE
Tribunal de Contas do estado - TCE
Tribunal de Justiça - TJRS
Petrobrás,
Ministério do Trabalho e Emprego
FUNDACENTRO,
BRASKEN, 

       Veículos comunicação.
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SEXTA PROPOSIÇÃO
Dilatamento de Prazos para Finalização dos Planos Municipais de Gestão de Resíduos 

Sólidos

‘‘Para sobreviver temos que mudar’’ |

Resíduos Sólidos
Subcomissão Relatório Final

Coordenador e Relator 
deputado Jurandir Maciel

O plano nacional e o manual de gestão de resíduos sólidos determinam o prazo de agosto de 2012 
para apresentação dos planos municipais de gestão de resíduos sólidos.

Este prazo, infelizmente é impossível de ser cumprido pela maioria dos municípios. Para que estes 
municípios cumpram a lei e com isto não sejam apontadas, bem como não tenham cortado o acesso às 
verbas federais a exigüidade do tempo é real.

Inevitavelmente muitos tenderão a recorrer  a compra de planos e/ou cópias de planos pré-
elaborados, adaptando aos índices que  não refletem a realidade dos municípios,  aprovando-os junto as 
câmaras de vereadores (que também não tem o pleno conhecimento do plano nacional de gestão de 
Resíduos Sólidos).

Este quadro não interessa a nós, da Assembleia legislativa, nem ao governo do Estado,  Tribunal de 
Contas Do Rio Grande do Sul, Ministério Publico Estadual, Ministério  do Trabalho e emprego/Fundacentro, 
bem como a Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

A nós interessa que os municípios realizem seus planos municipais de gestão de resíduos sólidos, 
com  diagnósticos reais, como determina o plano e manual de gestão dos resíduos sólidos, bem como 
tenham consciência das reais condições de como estão operando hoje, como vão operar daqui para frente e 
como vão inserir os catadores neste processo.

Propomos:
Os municípios que apresentarem efetivamente, de forma oficial, a nominata do  grupo técnico 

responsável, em cada município, pela elaboração do diagnóstico e execução do plano municipal de 
gestão de resíduos sólidos serão considerados como tendo cumprido o prazo  do ano de 2012
 Apresentar junto a Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, oficio certificando a 
formação do grupo técnico de trabalho para realizar o diagnóstico e o plano municipal, transcrito com 
nome dos funcionários/técnicos, bem como a forma de contato com o mesmos.

Após, apresentar à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, enviar cópias para a Assembléia 
Legislativa ( Comissão de saúde e Meio Ambiente),  Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público 
Estadual, Ministério do Trabalho e Emprego- Fundacentro. 

O dilatamento de prazo, tendo em vista o que preconiza a lei,  para ter consistência no Rio 
Grande do Sul, deverá ser precedido de um termo de compromisso firmado pelo Governo do Estado, 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, 
Ministério Publico Estadual, Ministério do Trabalho e Emprego- Fundacentro.

Observação: O prazo de dilatamento deve ser objeto de consenso de todos e deverá levar em 
conta que, no início de 2013, teremos novos gestores dos executivos e legislativos municipais. O 
termo de ajuste deverá servir de exemplo para outros estados da federação, pois a realidade deles 
não é diferente da do Rio Grande do Sul.
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SÉTIMA PROPOSIÇÃO
Padronização das Usinas de Reciclagem  

‘‘Para sobreviver temos que mudar’’ |

Resíduos Sólidos
Subcomissão Relatório Final

Coordenador e Relator 
deputado Jurandir Maciel

O plano nacional de gestão de resíduos sólidos definiu, por meio do decreto 7. 404, que os sistemas 
de coletas seletivas e de logística reversa deverão priorizar a participação dos catadores de materiais 
recicláveis e  que os planos municipais deverão definir programas e ações para a  inclusão desta categoria  no 
sistema.  

Determina também que os catadores devam ser inseridos no processo, bem como serem resgatados 
social e profissionalmente por parte dos governos municipais e estaduais. O manual do plano  de gestão, em 
sua página 24, ressalta bem o tema, através do título  INCLUSÃO PRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS 
REUTiLIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, reafirmando e deixando bem  claro a organização do mesmos em 
cooperativas, podendo os governos contratá-los por dispensa de licitação.
        Portanto, está claro que a rede de catadores é fundamental para o sucesso do plano de gestão de 
resíduos sólidos; portanto, temos que repensar toda a cadeia de catadores, agora não  apenas com um olhar 
social, mas  com um olhar de verdadeira inclusão de trabalhadores na cadeia de reciclagem e transformação,

O Ministério do Trabalho – Fundacentro, por meio de sua Diretora Maria Muccilo vem há longo tempo 
acompanhando os atuais galpões de reciclagem, sendo que os mesmos além de ser altamente insalubres 
(acima da normalidade para reciclagem),  não oferecem as mínimas condições de trabalho, bem como não 
oportunizam equipamentos de proteção individual, é comum nestes galpões acidentes,  dos mais diversos 
tipos, com repercussão física e psíquica nos trabalhadores, 

Os catadores não tem acesso às estruturas adequadas para higiene pessoal, bem como  políticas de 
atendimento aos seus  filhos. (creche/educação infantil).

Propomos:
-Uma política de uniformização de estruturas de reciclagem, tendo as mesmas equipamentos 

tecnológicamente adequados, que não reduzam  mão-de-obra e que possibilitem  condições de trabalho 
adequados aos trabalhadores, sob os aspectos ergonômicos.

-Que a construção de novas usinas contemplem esse padrões  referidos, com a redução gradativa dos 
atuais galpões e sua  substituição  por usinas de reciclagem de resíduos sólidos e orgânicos.

-Uma política de prevenção de acidentes considerando os aspectos físicos e psíquicos   
-Uma política de apoio educacional, através de turno integral aos filhos dos catadores.
-Uma política habitacional contemplando residências próximas aos locais de trabalho para os 

trabalhadores e suas familiares.
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OITAVA PROPOSIÇÃO
Rede de Catadores Sociais

‘‘Para sobreviver temos que mudar’’ |

Resíduos Sólidos
Subcomissão Relatório Final

Coordenador e Relator 
deputado Jurandir Maciel

"Política Estadual e Municipal de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul"
O plano nacional de gestão de resíduos sólidos demorou  20 anos para ser concluído. No decorrer dos 

quatro meses de vigência desta subcomissão, diversas entidades públicas, e privadas participaram na  elaboração 
deste relatório; dentre estas, a que mais interagiu com o relator e demais membros da subcomissão foi o 
movimento nacional dos catadores. Tanto é verdade que o plano nacional e manual de gestão de resíduos sólidos é 
afirmativo quanto a inserção dos catadores  nas políticas estaduais e municipais de gestão dos resíduos sólidos.

Há uma determinação expressa que os estados e municípios devam, com o apoio do Governo Federal, 
possibilitar a inserção social dos catadores, bem como organizá-los em cooperativas de trabalhos, facultando aos 
governos a possibilidade de contratá-las cooperativa com  dispensa de licitação. 

Considerando o acima exposto, é que propomos, para os catadores do Rio Grande do Sul o seguinte; 
A efetiva garantia de que eles serão participantes nas pautas  dos planos municipais e plano estadual de 

gestão de resíduos sólidos, através dos  seguintes temas discutidos  e aprovados em uma grande audiência em 
11/06/2011,  no auditório Dante  Barone da Assembleia legislativa.

Familiar
Levantamento das condições familiares dos catadores, construindo políticas de resgate social, com efetiva 

inserção familiar 
Habitacional: 

Constituição de uma política habitacional, através de plano habitacional para baixa renda, junto e/ou  
próximas às usinas.

Educacional:   
Acesso a Cursos de alfabetização, possibilitando ao catador e sua família a conclusão do ensino básico 

fundamental e médio. 
Capacitação  profissional:

Acesso a Cursos específicos para os catadores objetivando sua capacitação profissional, relacionados ao  
meio ambiente,  mananciais dágua, tratamento de esgoto, resíduos sólidos, reciclagem, etc 

Construção  Organizacional:
Constituição de cooperativa de trabalho junto às usinas de reciclagem, com estruturas de equipamento de 

trabalho e proteção individual.
Garantia Providenciária:

Construir em nível federal, mecanismos para pagamento de contribuição especial que Garanta  
aposentadoria por regime especial de trabalho insalubre.

Reconhecimento Profissional;
Agilizar a aprovação, junto à Câmara Federal, do Projeto de Lei,  que oficializa a profissão de catador.

Coleta porta a porta:
 Inserir nos planos municipais e estadual a possibilidade de executar, via cooperativas, a coleta porta a 

porta.
Escola Infantil/creche: 

Construção de escolas de educação infantil/creches próximas às usinas dos catadores 
Restaurante popular:

Implantar, próximo às usinas e /ou local de acesso aos catadores e rede de restaurantes populares.
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social: 

Providenciar a constituição de um fundo que possibilite  constante desenvolvimento tecnológico, social e 
econômico das cooperativas e  usinas de reciclagem

Não incineração de resíduos secos recicláveis: 
Proibir a incineração em todo o território gaúcho de resíduos sólidos, qualquer tipo de resíduo, através de 

iniciativa legislativa.
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NONA PROPOSIÇÃO
Gestão de Resíduos Sólidos de Fronteiras 

‘‘Para sobreviver temos que mudar’’ |

Resíduos Sólidos
Subcomissão Relatório Final

Coordenador e Relator 
deputado Jurandir Maciel

O Rio Grande do Sul tem uma significativa área de fronteira com os países do Prata. Nesse contexto, os 
resíduos acabam circulando através das fronteiras.

Conforme informações obtidas  nas audiências, cerca de 20.000 pneus mês usados, oriundos do 
Uruguai,  acabam entrando no Brasil, para serem processados no Rio Grande do Sul,  

Em sentido inverso, volume significativo de pet saem do Rio Grande do Sul, atravessam a fronteira do 
Uruguai, onde transformam-se em fibra, retornando ao Brasil para serem transformados em vestuário.

Vários outros produtos, como  baterias de automóveis, embalagens de óleo automotor, resíduos 
secos (papel, papelão) tem intensa movimentações entre os países limítrofes. A câmara federal já aprovou 
freeshops do lado brasileiro, o que certamente contribuirá para acelerar essas movimentações  referidas.

Cabe o seguinte questionamento: 
Quais as políticas, relacionadas com a gestão desses resíduos, são levadas em consideração?
Assim propomos:
Uma política de gestão de resíduos sólidos de fronteiras, com acordos binacionais de cooperação 

mútua.
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Atualmente a cidade de Santana do Livramento tem seu abastecimento de água potável, advinda  
100% do Aquifero Guarani.

Um desastre ecológico no aquifero decretaria calamidade de proporções inimagináveis para Santana 
do Livramento e outras cidades. 

O que nos preocupa é que em Santana do Livramento o aqüífero está na flor da terra e encontramos 
várias situações de lixões (pequenos e médios), sem controle, e que apresentam  alto potencial de 
contaminação. 

A ausência de um sistema de tratamento de esgoto, nos antecipa a real possibilidade de 
contaminação, isto no território Brasileiro. 

Assim propomos:
Uma política internacional para preservação e conservação do Aquifero Guarani, política essa que 

contemple os resíduos sólidos, tratamento de esgoto e o próprio Aqüífero do Guarani.
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A CORSAN - Empresa pública que tem a concessão de cerca de 90% dos municípios no abastecimento 
de água, tem o dever institucional de atuar nas áreas de preservação dos mananciais de água, monitorando 
toda a cadeia:  vertentes, arroios, lagos e rios.

É também o dever, (por trabalhar com o bem mais precioso da sociedade, a água), de construir uma 
conscientização coletiva, a partir das escolas de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, quanto 
a preservação e cuidados dos mananciais, por parte da população.

Entendemos também a CORSAN tem que ser proativa, no tocante ao levantamento de agravos aos 
mananciais de água, possibilitando que prefeituras, estado e federação busquem verbas, de preferência a 
fundo perdido, para mudarmos esta curva de falta de respeito e destruição do bem mais precioso da vida, 
que é a água.

Considerando acima exposto é que anexamos a este relatório, projeto por mim elaborado, no sentido 
de que o Governo do Estado, possa utilizá-lo aperfeiçoando-o,  se for o caso,  criando junto a CORSAN, um 
mecanismo de ação. Por intermédio de um braço verde CORSAN, com a participação de órgãos públicos 
Federal, Estadual e municipais, bem como estruturas de ensino básico, médio e superior, com a participação 
de empresas públicas e privadas, que atuem na área de meio ambiente,  com ações de estudo, pesquisa, 
diagnóstico, bem como ações de inserção social ambiental, é o caso do BANRISUL, da BRASKEM, PETROBRÁS, 
BANCO DO BRASIL e outros.

Com ações solidárias essa estrutura, divisão verde planejará soluções nas áreas de resíduos 
sólidos, esgoto e mananciais de água.
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