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Ata da Oficina de Apresentação das Proposições e Validação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

de Rondônia – PERS/RO, Produtos 2, 3 e 4 do Projeto Básico, realizada na cidade de Porto 

Velho/RO no Auditório da UNIRON, localizado na Avenida Prefeito Chiquilito Erse n
os

 3252-3262 

(Porto Velho Shopping), Bairro Flodoaldo Pontes Pinto 

 

Ao 14º (décimo quarto) dia do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 8 (oito) horas e 42 

(quarenta e dois) minutos, o Presidente da Oficina Pública de Apresentação das Proposições e Validação 

do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Rondônia – PERS/RO, Geólogo José Trajano dos Santos, 

Analista Ambiental da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia – SEDAM dá as 

boas-vindas a todos os presentes, se apresenta como mediador do evento, pede desculpa pela mudança do 

local do referido evento por 2 (duas) vezes, indicando que foi um problema de logística que fugiu do 

controle da equipe responsável pela mobilização social, apresenta o Secretário da Oficina, Mestre Geólogo 

Paulo Sérgio Mendes dos Santos Júnior, Analista Ambiental da SEDAM, fala sobre informações acerca 

do processo de licitação indicando a FLORAM como vencedora do mesmo e responsável pela elaboração 

do Plano Estadual de Resíduos Sódios de Rondônia – PERS/RO, pede a todos que assinem a lista de 

presença que se encontra na entrada do auditório, lê o regulamento que rege a referida Oficina, esclarece 

que a duração da reunião é de 5 (cinco) horas, podendo ser prorrogada por mais 30 (trinta) minutos e 

convoca para compor a Mesa de Abertura a Senhora Vera Figueiredo, representante da FUNASA, 

Senhora Ivete, representante da SEAS/Projeto CATAMAIS Rondônia, Senhor Amilcar Adamy, 

representante do Comitê Diretor do PERS/RO, Senhor Glauco Rodrigues, representante do Consórcio 

CISAN e Senhor Cleyton Carneiro, representante da SEDAM. Solicita a todos os presentes que fiquem de 

pé para a execução do Hino Oficial de Rondônia. Após a execução do Hino, o Presidente da Oficina 

agradece a presença de todos os presentes em nome da SEDAM e dá o uso da palavra ao Senhor Glauco, 

que cumprimenta todas as autoridades e discorre sobre a importância do Plano de Resíduos Sólidos no 

Estado de Rondônia, indicando que a questão dos resíduos sólidos no Estado não é fácil, apresentando, 

ainda, informações sobre os municípios que compões o CISAN. A palavra é passada ao Senhor Adamy, 

que cumprimenta todas as autoridades da Mesa e todos os presentes e discorre sobre o papel da CPRM no 

que tange a escolha de áreas para a implantação de Aterro Sanitário, que quando começaram a trabalhar 

nessa área não existia nenhum Aterro Sanitário e hoje já existem 4 implantados e um em processo de 
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implantação, bem como que está sendo realizado estudos de escolhas de áreas para a implementação do 

Aterro Sanitário de Porto Velho, além de agradecer a SEDAM pela elaboração do PERS/RO. O Presidente 

da Oficina desfaz a Mesa e a palavra é concedida ao Senhor Marconi Viera, representante da empresa 

FLORAM, empresa responsável pela elaboração do PERS/RO, que dá início a sua apresentação indicando 

a importância do público presente no processo de elaboração do PERS/RO. O Senhor Marconi dá 

continuidade à sua apresentação apresentando um pouco sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e 

sua aplicação nos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos. Em continuidade, discorre sobre o processo 

licitatório referente a elaboração do PERS/RO, do qual a empresa FLORAM participou e foi a vencedora 

e, após isso, dá início a parte mais específica de sua apresentação, apresentando informações acerca das 

diretrizes, metas, programas, projetos e ações para a Gestão dos Resíduos Sólidos do Estado, objetivo do 

PERS/RO. Após o fim da apresentação do Senhor Marconi, o Presidente da Oficina abre o espaço para o 

Senhor Tony, presidente da Associação de Catadores de Rondônia, que discorre sobre o papel dos 

catadores na Gestão dos Resíduos Sólidos do Estado de Rondônia e apresenta informações acerca do 

Movimento Nacional de Catadores em relação a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Senhor 

Presidente da Oficina, após a apresentação do Senhor Tony, estipula um tempo de 15 (quinze) minutos de 

pausa, para descanso dos presentes e a degustação do coffe break, isso as 10 (dez) horas e 25 (vinte e 

cinco) minutos. Às 10 (dez) horas e 51 (cinquenta e um) minutos, o Senhor Presidente da Oficina chama 

novamente os presentes a plenária para dar-se início a segunda fase da Oficina, o processo de dinâmica de 

grupo relacionado as Metas estabelecidas no PERS/RO. A palavra é passada ao Senhor Marconi que inicia 

uma nova apresentação explicando como se dará a dinâmica de grupo a ser realizada pelos presentes, 

acerca das Metas estipuladas pelo PERS/RO, divide a plenária em 4 (quatro) grupos e distribui, com o 

auxílio dos Técnicos da SEDAM, o material a ser utilizado na dinâmica, estipulando um tempo de 1 (uma) 

hora para a realização da discussão nos grupos e posterior apresentação do que fora discutido a todos os 

presentes.Alguns questionamentos foram feitos pelos presentes, todos respondidos pelo Senhor Marconi. 

Os grupos se reuniram e discutiram acerca das Metas do PERS/RO, sob a supervisão do Senhor Marconi, 

que por diversas vezes tirou algumas dúvidas dos participantes dos grupos, participando da discussão em 

todos os grupos. A palavra é passada a Senhora Camila, que discorre sobre o encontro que irá acontecer 

em Porto Velho sobre a questão dos resíduos sólidos do Estado. Após o tempo estipulado foi dado início a 

dinâmica dos grupos, onde o Grupo I foi representado pelo Senhor Glauco Rodrigues que discorreu sobre 
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as Metas de Resíduos Sólidos Urbanos – Parte 1, solicitando mudança/exclusão/inclusão nos itens 1.1.1, 

1.1.2, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.7.1, 1.7.2, 1.8.1, 1.8.3, 1.9.1, 1.9.2, 1.12.1, 1.13.1, 1.15.1, 1.17.1, 2.2.1 e 

2.3.1. Após o final da apresentação do Senhor Glauco Rodrigues, a palavra foi passada para a Senhora 

Keila que solicita uma proposta sobre a mudança nos prazos para a execução das Metas do PERS/RO, 

alterando os itens para curto prazo (2.4.2, 2.4.3, 2.5.1, 2.6.1, 3.2.1, 3.3.1, 4.2.1). Após a fala da Senhora 

Keila, a palavra é passada ao Secretário Adjunto da SEDAM, Senhor Edgard Menezes, que inicia sua fala 

justificando a ausência das autoridades da SEDAM no início do evento, agradece a Associação dos 

Catadores, ao CISAN e a Votorantim Cimentos pela presença e discorre sobre a questão da problemática 

dos resíduos sólidos da cidade de Porto Velho, indicando que é triste ver a cidade em que mora totalmente 

suja e sem a existência de um Aterro Sanitário. Agradece especialmente a Senhora Tathyana, ao Senhor 

Trajano e a Senhora Silvia, além dos demais servidores da SEDAM. Indica sobre a importância da 

elaboração do PERS/RO e discorre um pouco sobre a importância dos eventos para a participação da 

elaboração do PERS/RO, indicando que a empresa irá utilizar as informações coletadas para o 

enriquecimento do trabalho. Discorre sobre a questão dos catadores de lixo existentes no estado, bem 

como dos Aterros Sanitários. Por fim, fala acerca de que o lixo gera dinheiro e que o Estado está 

caminhando na melhoria da Gestão dos Resíduos Sólidos do Estado. Após a fala do Senhor Edgard, a 

palavra é passada a Senhora Tathyana que agradece a equipe técnica da COREH/SEDAM, pelo bom 

trabalho na divulgação e mobilização para a realização dos eventos no Estado de Rondônia. Após a 

palavra da Senhora Tathyana a palavra é passada ao Grupo II, representada pelo Senhor Marcelo Silva, 

que discorreu sobre as metas de Resíduos Sólidos Urbanos – Parte 2, solicitando 

mudança/exclusão/inclusão nos itens 4.2.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1, 4.7.1, 4.8.1, 4.9.1, 4.10.1, 4.10.3, 

4.10.4, 5.2.3, 5.5.1, 5.7.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5. Após o final da 

apresentação do Senhor Marcelo, a palavra foi passada para o Grupo IV, representada pela Senhora 

Fabiana, que discorreu sobre as Metas de Resíduos Agrossilvopastoris, solicitando 

mudança/exclusão/inclusão nos itens 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1 e acrescentou alguns itens que não existem na 

proposta de metas do PERS/RO, 2.1.1, 2.2.1, 2.4.1 e 2.5.1. Após o final da apresentação da Senhora 

Fabiana, a palavra foi passada para o Senhor Edson, que discorreu sobre as Metas de Resíduos de Saúde, 

solicitando mudança/exclusão/inclusão nos itens 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 

2.3.1, 2.4.1 e 2.5.1 (meta criada). Quanto as Metas acerca dos Resíduos de Logística Reversa, solicitou 
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mudança/exclusão/inclusão nos itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.3.1 e foram 

estabelecidas novas metas. Após o final da apresentação do Senhor Edson, encerrados os debates, o 

Senhor Presidente da Oficina considera a referida Oficina Pública válida, tendo em vista que o 

direito à palavra foi assegurado a todos os interessados, bem como que os procedimentos de 

divulgação e mobilização social foram atendidos conforme preconiza a Legislação Ambiental 

vigente. Agradece a presença de todos os participantes e convidados presentes e dá por encerrado os 

trabalhos às 13 (treze) horas e 51 (cinquenta e um) minutos, dos quais lavrei a presente Ata. 

 

 

 

José Trajano dos Santos 

Presidente da Oficina – SEDAM 

 

 

 

Paulo Sérgio Mendes dos Santos Júnior 

Secretário da Oficina – SEDAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tathyana Rodrigues Leal Rocha 

Coordenadora da COREH/SEDAM 

 

 

 

 

Marconi Vieira 

Representante da FLORAM 

 


