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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 Vilhena/RO 

no Auditório da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, localizado na Avenida Rotary Clube, 

Setor 10, Quadra 01, Lote Único, nº 3756 

 

Ao 11º (décimo primeiro) dia do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 8 (oito) horas e 

45 (quarenta e cinco) 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, apresenta o 

Secretário da Oficina, Mestre Geólogo Paulo Sérgio Mendes dos Santos Júnior, Analista Ambiental da 

SEDAM, 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 cinco horas, podendo ser 

prorrogada por mais trinta minutos e convoca para compor a Mesa de Abertura o Senhor Elias Rezende de 

Oliveira, Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia – SEDAM, o Senhor Nilton 

Gomes Cordeiro, representante da VI Regional da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão de Rondônia – SEPOG representando o Governo do Estado, a Senhora Marcela Almeida, 

representante da Prefeitura Municipal de Vilhena e o Senhor Maciel Albino Wobeto, Diretor Geral do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vilhena – SAAE. Após a composição da mesa, o Presidente da 

Oficina 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 dá o uso da palavra ao Senhor Maciel Albino, que saúda a 

todos os presentes, saúda aos membros da Mesa e discorre sobre a importância do PERS/RO para o 

Estado de Rondônia. A palavra é passada ao Senhor Nilton Cordeiro, que cumprimenta a todas as 

autoridades e todos os presentes e fala sobre a importância da construção do Plano de Resíduos Sólidos 

como uma ferramenta de Gestão para o Estado de Rondônia e discorre, ainda, sobre a importância da 

união na Gestão do Estado nesse início de trabalho do novo Governador do Estado de Rondônia. A 

palavra é passada a Senhora Marcela Almeida, que agradece a presença de todos, saúda a Mesa, informa o 

porquê da ausência do Prefeito Municipal de Vilhena e fala um pouco sobre a importância da Gestão dos 

Resíduos Sólidos, em especial na região de Vilhena. A palavra é passada ao Secretário de Estado Elias 
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Resende, que saúda a todos, agradecendo a presença de todos, em especial a Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros, UNIR, IFRO, Associação de Catadores, políticos presentes e aos Técnicos da SEDAM 

responsáveis pela mobilização e processo de elaboração do PERS/RO, saúda todos os membros da Mesa e 

discorre sobre a importância da Gestão dos Resíduos Sólidos no Estado de Rondônia, informa que o 

Estado de Rondônia vem buscando alternativas para a Gestão Ambiental do Estado sem a necessidade de 

se impactar o meio ambiente e discorre sobre a importância do meio ambiente no processo de Gestão 

Estadual, mostrando a importância da SEDAM no processo de Gestão Administrativa do Estado, 

indicando que a SEDAM não é um apenas um órgão gerador de multas e sim se trata de um órgão que 

ajuda diretamente no desenvolvimento do Estado de Rondônia, como o próprio nome diz. Após a fala do 

Secretário da SEDAM, a Mesa é desfeita 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 dessa primeira apresentação o Senhor Marconi inicia uma 

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

das Metas estipuladas pelo PERS/RO. Após o fim da apresentação do Senhor Marconi, o Senhor 

Presidente da Oficina estipula um tempo de 15 (quinze) minutos de pausa, para descanso dos presentes e a 

degustação do coffe break, isso as 9 (nove) horas e 55 (cinquenta e cinco) minutos. Às 10 (dez) horas e 20 

(vinte) 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 novamente ao Senhor  Marconi, que novamente explica como se dará a 

dinâmica, divide a plenária em 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. Os grupos se reuniram e 

discutiram acerca das metas do PERS/RO, sob a supervisão do Senhor Marconi, que por diversas vezes 
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tirou algumas dúvidas dos participantes dos grupos, participando da discussão em todos os grupos. Após o 

tempo estipulado foi dado início a dinâmica dos grupos, onde o Grupo I foi representado pela Senhora 

Suely Santana Magalhães, que discorreu sobre as Metas de Resíduos Sólidos Urbanos – Parte 1, 

solicitando mudança/exclusão/inclusão nos itens 1.2.2, 1.2.3, 1.4.1, 1.5.1, 1.7.2, 1.9.1, 1.9.2, 2.2.1, 2.3.1, 

2.5.1, 2.3.11, 2.7.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.4.2, 3.5.1, 3.8.1, 3.9.1. Após o final da apresentação da Senhora Suely, 

o Senhor Presidente da Mesa pediu a palavra e discorreu sobre o processo de descentralização que está 

sendo realizado pelo Governo do Estado. O senhor André Muller Freitas pediu a palavra e indicou que a 

SEDAM desenvolveu uma política de descentralização de licenciamentos no Estado de Rondônia e 

referente a isso gostaria de saber se uma empresa licenciada por um município pode atuar fora do território 

desse município, o que foi respondido pelo Senhor Presidente da Oficina Que não pode, pois a Licença 

Ambiental emitida pelo município é para desenvolver a atividade dentro do próprio município licenciado. 

A palavra foi então passada para o Grupo II, representada pela Senhora Janete, que discorreu sobre as 

Metas de Resíduos Sólidos Urbanos – Parte 2, solicitando mudança/exclusão/inclusão nos itens 4.5.1, 

5.2.3, 6.1.1 e 6.2.1. Após o final da apresentação da Senhora Janete, a palavra foi passada para o Grupo 

III, representada pelos Senhores Bruno Lima e Evandro, que discorreram sobre as Metas de Resíduos da 

Construção Civil e Mineração, iniciando pelas Metas de Resíduos da Construção Civil, solicitando 

mudança/exclusão/inclusão nos itens 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4, 1.8.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.6.1, 2.6.2, 

2.7.1, 2.8.1 e 3.1.1. Para os itens relacionados as Metas de Resíduos de Mineração, solicitam 

mudança/exclusão/inclusão nos itens 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1, 2.2.1 e 2.3.1. Quando da discussão do item 1.2.2, 

o Secretário da Oficina pediu a palavra e informou que em relação a este item, a SEDAM já vem 

trabalhando, indicando sobre a obrigatoriedade de se apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos – PGRS em todos os empreendimentos de mineração localizados no domínio do Estado de 

Rondônia, bem como, indicando que após a apresentação do referido PGRS, é obrigatório a apresentação 

de relatório informando a execução das ações indicadas no referido PGRS apresentado. Após o final da 

apresentação dos Senhores Bruno e Evandro, a palavra foi passada para o Grupo IV, representado pelos 

Senhores Luís Gustavo e André Muller, que discorreram sobre as Metas de Resíduos da Saúde, solicitando 

a 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, 1.8.1, 

1.9.1, 2.1.1, 2.2.1 e 2.4.1. Em diversos momentos o Senhor Presidente da Oficina e o Senhor Secretário da 

Oficina tiraram dúvidas dos senhores Luís e André, no que tange a Gestão do Resíduos da Saúde dentro 
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do Estado de Rondônia, inclusive dúvidas sobre questão de fiscalização de empreendimentos que atuam 

na referida área. Após o final da apresentação dos Senhores Luís e André, o uso da palavra foi passado ao 

Senhor Fausto, proprietário da MFM Soluções Ambientais, que discorre sobre a questão dos resíduos 

sólidos, indicando a importância desse tipo de evento para melhorar a Gestão dos Resíduos Sólidos no 

Estado. A palavra é passada a Senhora Tathyana Leal, Coordenadora da Coordenadoria de Recursos 

Hídricos da SEDAM – COREH e presidente da Comissão de Análise e Validação do PERS/RO, que 

discorre sobre a questão dos resíduos sólidos e o papel do Estado em relação a essa problemática, 

agradece a todos os presentes e indica que a discussão sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos do Estado não 

deve parar. A palavra é passada ao Senhor Marconi, que agradece a todos os presentes e indica que já 

percorreu praticamente todo o Brasil, mas que até a presente data não tinha visto tamanha dedicação da 

população de um município em relação a preocupação com a Gestão dos Resíduos Sólidos em seu Estado, 

em seu município. 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 2 (dois) minutos, dos quais lavrei a presente Ata. 

 

José Trajano dos Santos 

Presidente da Oficina – SEDAM 
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Secretário da Oficina – SEDAM 
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Secretário de Estado da SEDAM 

 

 

Tathyana Rodrigues Leal Rocha 

Coordenadora da COREH/SEDAM 
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Representante da FLORAM 

 


