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

ATA DO DIA 03.06 REFERENTE À REUNIÃO ANO 2015 DE ACOMPANHAMENTO
DOS TCAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE SERRA, GUARAPARI E
VILA VELHA

No dia 03 dias do mês de junho de 2015, às 12 horas, estiveram presentes na sala de reuniões da
AESMP – Associação Espírito-santense do Ministério Público, o Ministério Público do Estado do
Espírito Santo, através da Promotora de Justiça e Dirigente do Centro de Apoio Operacional de
Meio Ambiente e Urbanismo, Dra. Isabela de Deus Cordeiro, da Agente Técnica Juliana Baptista
Coimbra, além dos Municípios conforme identificação na lista de presença anexa, a fim de
procederem à primeira reunião de acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental dos
municípios que integram a região metropolitana no ano de 2015. Aberta a reunião, foi ratificada a
importância dessas reuniões para acompanhamento da implementação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos. A seguir o MPES advertiu os municípios no sentido de: 1. Os Municípios
deverão apresentar um projeto para a próxima reunião em torno do tratamento da matéria
orgânica e de educação formal e não formal em torno da segregação, bem como, e se for o
caso, da compostagem, prevendo o modo como a associação de catadores será integrada nesse
processo.

2.

Os

municípios

devem

alimentar

o

sistema

com

fotos

atualizadas

permanentemente. 3. Os municípios que já iniciaram a coleta seletiva deverão apresentar o
levantamento do quantitativo do material reciclável destinado aos catadores, identificando o
volume encaminhado; o volume reciclável aproveitável e o percentual gravimétrico do
material reciclável, conforme planilha exemplificativa constante no sistema. Pelo Ministério
Público do Trabalho foram os municípios orientados a comprovar a realização das
capacitações em saúde e segurança do trabalho, inclusive, mediante alimentação do sistema
que as comprovem (cronograma do curso, conteúdo programático, lista de presença, carga
horária e profissional que ministrou o curso etc), além dos equipamentos de proteção
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individual. Seguiu-se à prestação de contas dos Municípios, iniciando pelo Município de
GUARAPARI: Seguiu-se à apresentação da equipe que contou com a presença de 10 de seus
membros, sendo do meio ambiente, saúde, da educação, CODEG, três representantes da sociedade
civil e assistência social, ausente apenas o Procurador do Município. Seguiu-se à prestação de
contas das obrigações: 1. TR da região metropolitana ok; 2. O plano já foi apresentado Lei
3.738/14. 3. A CODEG é responsável pela coleta e tem um contrato com a CTRVV, contudo, não
trabalha com a coleta seletiva. A CODEG permanece disponibilizando dois caminhões com os
motoristas. Além desses dois da CODEG a associação também disponibilizará um caminhão para
fazer essa coleta. Em princípios 07 bairros e em 35 escolas. O caminhão da associação recolherá o
material seletivo em outros pontos da cidade que já fazem a coleta seletiva. Já está prevista
panfletagem em regime de porta a porta nos respectivos bairros. O Município fez um acordo com os
supermercados com sacola diferenciada visando à separação dentro dos domicílios. 4. O Município
iniciou um trabalho em torno do Termo de Referência visando à contratação da associação de
catadores. Foi apresentado o TR. 5. Implementação do porta a porta até 2016. O início será
realizado nesses seis bairros. 6. A associação já conta com prensa, balança, dois galpões, está em
fase de licitação um outro de 400m². 7. O papa móveis está ativo. A maior parte não é passível de
reaproveitamento. 8. A estruturação dos pontos de recolhimento de óleo está funcionando e é
prevista na licença ambiental. Nas escolas é aberto a todos. 9. Os catadores estão cadastrados no
cadúnico. Foi feito o perfil socioeconômico, renda, escolaridade, habitação etc. e vem sendo
acompanhado pelo CRAS de Santa Mônica. A REUNES esteve com a associação fazendo uma
capacitação. Está previsto um atendimento médico-odontológico para o mês junho. Oficina da
Secretaria de meio ambiente junto aos catadores está prevista também para esse mês. A maioria é
mulher (11 mulheres e 5 homens, sendo 06 entre 50 e 60 anos). Número muito bairro de pessoas
jovens, a maioria união estável. Os mais jovens não possuem filhos, os mais velhos possuem entre
2-3 filhos. A maioria tem fundamental incompleto, sendo 04 iletrados (a maioria acima de 50 anos).
13 residem em casa própria e 3 em aluguel (esses vieram da Bahia e não possuem tempo de
residência no município para que possam ser incluídos em programas habitacionais). Dos 16
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catadores recebem de R$ 200-300 reais são 10; de 300-400R$ 1 pessoa e de 500-600 1 pessoa;
acima de salário mínimo apenas1. A renda família é de R$300,00, quando a família recebe acima de
salário é proque alguém está incluído no mercado formal. Todos foram inseridos no cadastro único.
A equipe do bolsa família fez a atualização no local mesmo. Dos 16 08 recebem o bolsa família, 01
recebe o LOAS e 06 recebem cesta básica. Em consequência da inclusão no cadastro percebem uma
tarifa social de energia. No tocante ao tempo de trabalho da associação 01 está há 15 anos; 07 estão
a menos de 01 ano; as pessoas mais jovens ficam pouco tempo e as mais velhas e com menos
escolaridade ficam na associação. Sobre a dependência química 02 de tabaco e 03 de álcool. Quanto
ao referenciamento no CRAS são os de Santa Mônica e São José. Muitos já foram atendidos
individualmente e todos são atendidos de modo geral. O CRAS também faz visita domiciliar. Foram
visitados todos, contudo, em março entraram 03 que serão visitados. Foram realizadas rodas de
conversa, palestras, sobre a convivência em equipe. O relacionamento está bem próxima. 0. O
resíduo reciclável está sendo destinado para a associação de catadores. Tendo sido destinadas 103
ton de dez-abril. Houve decréscimo no recolhimento de óleo vegetal, contudo, já ensejou uma
intensificação do processo de educação ambiental. Os resíduos da construção civil estão sendo
recolhidos e foram numeradas todas as caçambas e está sendo feito um trabalho de notificação dos
proprietários de terreno para que eles cuidem de seus terrenos e não tenham disposição final
inadequada de resíduos da construção civil. A reciclagem do coco está acontecendo. Com relação
aos pneumáticos o município finalizou a disponibilização do galpão. O Município foi orientado a
cobrar no licenciamento ambiental desses estabelecimentos a comprovação da destinação final
adequada. disposta em sete locais para recolhimento e previsto serem implantados em 35. Seguiuse a apresentação do MUNICÍPIO DE SERRA com membros da equipe das secretarias de
serviços urbanos, meio ambiente, educação, desenvolvimento econômico, Procuradoria do
município, inclusive três da ABRASOL, duas da RECUPERLIXO, duas da AMARVILA. Seguiuse a prestação de contas do Município. 1. e 2. O plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos foi apresentado – Lei 4.194/14. 4. Implementar a porta a porta e mediante LEVs. O
Município já vem se orientado pelas metas do plano. Foi feita uma primeira reunião visando a
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contratação da associação de catadores. O Município está providenciando o levantamento na
planilha de custo. Os catadores estão participando também desse levantamento. Foi assinalado pelo
MPES o prazo de 100 dias para apresentação do contrato com as associações de catadores.
Existem 39 LEVs em pontos específicos e 17 localizados nas escolas. Houve treinamento em torno
da coleta seletiva nas escolas em 29 escolas. Houve capacitação dos catadores com a Aderes
Sindimicro (13 de maio). Foi entregue o terceiro CNPJ para a AMARVILA. O Município está
trabalhando a elaboração das políticas de educação ambiental. Vem sendo feitas mobilizações
sociais e serão realizadas audiências públicas. O projeto “de olho no óleo” vem sendo desenvolvido
e visa à conscientização da população sobre os impactos da destinação equivocada do óleo. O
objetivo é também o recebimento desse material, vem como, destinar para associações
participantes, promoção das oficinas de sabão, divulgar na mídia. O recolhimento o vem sendo feito
em 22 bairro, 580 residências e, em média, 2042 litros por bairro, de ago-dez. O MPES
recomendou que a comprovação da destinação final adequada de resíduos, inclusive, óleo e
outros, fosse encaminhado ao IEMA e também às demais secretarias a orientação quanto à
exigibilidade como condicionante da comprovação da destinação final adequada de resíduos
no alvará de funcionamento ou na respectiva licença ambiental. 5. Os catadores estão incluídos
no Cadúnico, 103 famílias estão cadastradas, com um total de 305 pessoas. A faixa etária está
identificada: 7-15 anos tem 26% que estão inseridas em famílias envolvidas com a catação e consta
um refinamento muito grande. O perfil está sendo traçado, mas a assistência social priorizará ações
de direcionamento para aquelas famílias que estão cadastradas. O Cadúnico é por família. Os
benefícios sociais recebidos existem 14% pro família e 37% recebem bolsa família e 49%
declararam que não recebem nenhum benefício. AS visitas serão realizadas pelo CRAS a partir de
novembro. 6. Uma nova associação foi formalizada denominada AMARVILA e é composta por 15
associados. A inauguração da nova associação não está planejada pois depende da Secretaria de
Obras. O MPES recomendou que o Município, por meio da Secretaria de Obras, providencie a
entrega da obra e consequentemente seja o local entregue à nova associação, no prazo de 60
dias. 8. Os planos de trabalho de segurança do trabalho existem convênios firmados e vem sendo
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acompanhados. 9. No tocante à assessoria técnica o MPES sugeriu que o Município, no prazo
de 30 dias, faça um contato com o IEMA visando informar que a associação não dispõe de
profissional técnico de modo a alcançar a licença ambiental, bem como às associações que, no
prazo de 30 dias, formulem pedido de requerimento manual de licença ambiental. 13. A
comissão de acompanhamento sofreu alteração mas já consta do sistema de acompanhamento.
Seguiu-se o Município de Vila Velha que esclareceu que vem fazendo o acompanhamento mensal
com a Promotoria local, com seus 06 membros, sendo

. A assistência social tem feito uma busca

ativa o que tem elevado o número de pessoas que se identificam como catadores. Hoje existem 111
famílias de catadores de materiais. As assistentes sociais tem feito reuniões mensais com os
catadores. As ações de saúde, acompanhamento médico, e outros acompanhamentos têm sido
realizadas dentro da REVIVE. A Nova associação, ASCAVILA, está em vias de formalização e
está localizada na grande terra vermelha e ficará localizada em galpão próprio em terra vermelha. A
busca ativa tem ajudado na localização dos catadores e no estabelecimento de um perfil. A estrutura
do Centro de Triagem: a licitação deu deserta, faltou um laudo de análise do solo. Isso foi sanado e
a licitação deve ocorrer entre julho-agosto. A execução da obra está planejada até fevereiro de 2016.
Enquanto isso, o Município fará um melhoramento na área, com ampliação da cobertura até que a
obra permanente seja finalizada, até o início de julho. O Programa de educação em resíduos sólidos
deverá ser apresentado no prazo de 60 dias e deverá contar com objetivo geral, objetivos
específicos, metodologia, cronograma físico-financeiro, indicadores de resultado. O Município
adquiriu 20 novos PEVS mas está aguardando o melhoramento do galpão para distribuí-los. Hoje o
Município está ampliando a coleta seletiva em 12 escolas e previsão de ampliação em amis 35
escolas. O Município regulamentou a cobrança em torno da limpeza de terrenos urbanos depois
passa a ser cobrado do particular. O Município foi orientado a exigir os planos de gerenciamento
de resíduos sólidos urbanos no âmbito do licenciamento ambiental bem como que nele seja
contemplado um olhar de valorização da associação ou cooperativa de catadores. Da mesma
forma deverá ser exigido para os estabelecimentos que geral resíduos mas não estão sujeitos a
licenciamento ambiental, devendo, nesse caso, ser estabelecida condicionante no alvará de
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funcionamento. O Município hoje faz a coleta seletiva no bairro de Itapuã, Itaparica, e Praia
da Costa. Foi assinalado o prazo de 15 dias para apresentação do planejamento da
universalização da coleta seletiva e a cobrança obrigatória nos bairros onde hoje já acontece a
coleta seletiva. Apresentar a relação de todos os condomínios constantes da rota da coleta
seletiva, bem como, a notificação encaminhada a todos eles admoestando quanto a
obrigatoriedade da coleta seletiva, bem como, advertindo quanto a possiblidade de multa para
o condomínio que não faz coleta seletiva. O secretário registrou que hoje o município gasta em
torno de R$ 1.200.000,00/mês com o contrato de destinação final de resíduos sólidos o que torna
exigente a ampliação e universalização da coleta seletiva. O Município deverá apresentar, no
prazo de 30 dias, o TR para contratação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos sólidos,
devendo priorizar o lançamento do edital no prazo de 60 dias. O município disponibilizará uma
prensa para cada associação de catadores. A REVIVE conta com uma balança e a ASCAVILA
também conta com uma balança. A reciclagem do óleo está aumentando no Instituto Verde Vida.
Nada mais havendo, encerrou-se a presente reunião que vai assinada por todos, conforme lista em
anexo.
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