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1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

EMPRESA SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA – SLU 

CNPJ 16.673.998/0001-25 

SUPERINTENDENTE CUSTÓDIO ANTÔNIO DE MATOS 

TELEFAX 31 3277.9385 

ENDEREÇO RUA TENENTE GARRO, 118 – SANTA EFIGÊNIA 

E-MAIL PLANORESIDUOSBH@PBH.GOV.BR 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA 

 

EMPRESA MYR PROJETOS SUSTENTÁVEIS 

CNPJ 05.945.444/0001-13 

R.T.: SERGIO MYSSIOR 

TELEFAX 31 3245.6141 / 31 2555.0880 

ENDEREÇO RUA CENTAURO, Nº. 231 / 6º ANDAR – B. SANTA LÚCIA 
BELO HORIZONTE – MG. 

E-MAIL gerentes@myrprojetos.com.br 
residuos@myrprojetos.com.br 
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1.3 EQUIPE ENVOLVIDA 

 

NOME COMPONENTE FORMAÇÃO 

Sérgio Myssior Coordenador  
Arquiteto e Urbanista, 

especialista  

Marina Guimarães Paes de 

Barros 
Coordenadora temática 

Socióloga, Mestre em 

Demografia. 

Ana Maria Mansoldo 
Mobilização, comunicação e 

educação ambiental 
Psicóloga, especialista 

Ana Paula de São José 
Caracterização geral e 

aspectos de infraestrutura 

Estagiaria Engenharia 

Ambiental 

Daniel Martins Sampaio Geoprocessamento  Geógrafo, Mestre 

Diana Pinho de Oliveira Aspectos de infraestrutura Gestão Ambiental 

Felipe Oliveira 

Aspectos técnicos 

operacionais e de 

infraestrutura 

Estagiário Engenharia 

Ambiental 

Fernando Vaz Inventário de catadores Sociólogo 

Henrique Ferreira 
Aspectos técnicos 

operacionais 

Engenheiro Ambiental, 

especialista. 

João Paulo Porto Melasipo 
Caracterização geral, 

geoprocessamento 
Geógrafo, especialista 

Juliana Gonçalves Inventário de catadores Cientista Socio-ambiental 

Luisa Ubaldo Aspectos legais Advogada 

Michel Jeber Hamdan Geoprocessamento Geógrafo, especialista 

Raquel de Oliveira Silva Geoprocessamento Geógrafa 

Ricardo Martins Aspectos financeiros Economista, Doutor 

Roberto Romoaldo Aspectos ambientais Biólogo 

Tayná Lima Conde Aspectos de infraestrutura Gestão Ambiental 

Rubens Kroeff 
Estrutura administrativa e 

organizacioal 

Administrador, 

Especialista 

Thiago Ferreira Metzker Aspectos ambientais Biólogo, Doutor 

Vivian Martins Aspectos legais Advogada, Mestre 
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2 - INTRODUÇÃO 

À participação da sociedade nos processos de formulação, planejamento, execução e 

fiscalização de políticas públicas está cada vez mais frequente e consolidado. 

 

Neste sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS – Lei 12.305/2010, a 

Lei Estadual 18.031/2009 e o  Decreto nº 8.243/2014, que institui a Política Nacional de 

Participação Social – PNPS e Sistema Nacional de Participação Social – SNPS e dá 

outras providências, estabelecem a participação e o controle social como prioridade em 

todas as etapas dos Planos de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS), 

desde sua elaboração até o monitoramento das ações implementadas, não somente 

porque asseguram a gestão participativa, mas principalmente porque dão legitimidade 

ao Plano, uma vez que o cidadão passa a se reconhecer como coautor e, portanto, 

responsável, juntamente com os setores público e privado, pelo sucesso da 

implementação.  

 

Conforme preconiza a PNRS, o diálogo entre o poder público e a sociedade tem papel 

estratégico durante o processo de construção dos planos de gestão de resíduos, e será 

mais eficiente se acontecer com grupos organizados e entidades representativas dos 

setores econômicos e sociais de cada comunidade ou região. 

 

Visando garantir espaços de discussão, participação e avaliação das propostas durante 

a elaboração do PMGIRS-BH, e a validação dos resultados preliminares em cada 

etapa, conforme previsto no Plano de Mobilização e Comunicação Social (PCMS), 

como suporte para elaboração do PMGIRS/BH, foram realizadas 3 (três) audiências 

regionais para apresentação e debate do produto 3 – Identificação das Possibilidades 

de Gestão Associada.  

 

2.1 A ETAPA DE IDENTIFICAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE 
GESTÃO ASSOCIADA 

 

A etapa de identificação das possibilidades de gestão associada prevista na elaboração 

do PMGIRS-BH tem como objetivo avaliar as vantagens e situação de 
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compartilhamento de etapas de gestão ou do gerenciamento de resíduos sólidos entre 

Belo Horizonte e os municípios vizinhos.  

 

Os resultados do Diagnóstico e um aprofundamento sobre os Planos Metropolitanos 

possibilitaram a identificação dos problemas, das carências e dos potenciais relativos à 

gestão dos resíduos de Belo Horizonte e da RMBH e Colar Metropolitano. Dessa 

forma, realizou-se a avaliação técnica e econômica das perspectivas de adoção da 

gestão associada com municípios vizinhos, para cada tipo de resíduos incluindo as 

relativas à Coleta Seletiva, com vistas a permitir ganhos de escala, redução de custos, 

otimização da equipe técnica e possibilitar a prestação regionalizada dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos em atendimento à legislação vigente. 
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3 - DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Como na etapa anterior de diagnóstico, houve um planejamento conjunto da SLU, 

através do Grupo Técnico de acompanhamento da elaboração do PMGIRS e 

Secretaria Executiva do Plano (SECEX) composta pela Assessoria de Comunicação 

Social (ACS) e Departamento de Políticas Sociais e Mobilização (DP-PSM) e da 

consultoria Myr Projetos para a realização dos eventos participativos do processo de 

elaboração do Plano, quais sejam: Comitê Diretor, Conselho Consultivo, Grupo de 

Discussão Temática (GDT) e Audiências Públicas.  

 

As datas dos eventos foram definidos em reunião realizada em 15/02/16, para início da 

confirmação dos locais, divulgação e outras providências. A sequência de eventos 

definidas foi: 01/03/16 GDT, 08/03/16 Comitê Diretor, 10/03/16 Conselho Consultivo e 

16-18/03/16 Audiências Públicas. Cabe lembrar que conforme metodologia definida no 

Plano de Comunicação e Mobilização Social - PCMS, foi previsto o agrupamento das 

Regionais Administrativas de BH em grupos de 3 para a realização das audiências 

públicas da etapa de identificação das possibilidades de gestão associada, de forma 

que ao final do trabalho todas tenham sido beneficiadas pela realização de eventos 

públicos. Diante disso, para esta etapa foram realizadas audiências nos dias  16, 17 e 

18/03/2016, na Regional Barreiro para o público também da Centro-sul e Oeste, na 

Regional Noroeste para também os moradores da Nordeste e Leste, e na Norte para os 

também interessados de Venda Nova e Pampulha.    
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O Grupo de Discussão Temática (GDT) é uma técnica de pesquisa com abordagem 

exploratória para obtenção de informações de caráter qualitativo em profundidade, 

ampliar a compreensão a respeito de temas previamente propostos. Reunidas em 

grupos, as pessoas manifestam suas percepções, avaliam situações, identificam 

problemas, soluções, possibilidades e fragilidades afetas ao tema proposto. Nesta 

etapa de identificação das possibilidades de gestão associada dos resíduos sólidos, as 

instituições Agência Metropolitana da RMBH, Conselho Metropolitano, Associação dos 

Municípios da Região Metropolitana (GRANBEL), Fundação Estadual de Meio 

Ambiente (FEAM), Secretaria Municipal de Governo (SMGO), Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMPL), Secretária Municipal Adjunta de Planejamento Urbano 

(SMAPU), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), Projeto Manuelzão, Camara de Dirigente e Lojistas (CDL), 

Associação Mineira de Supermercados (AMIS), Sindicato da Indústria da Construção 

Civil de Minas Gerais (SINDUSCON-MG), Associação Brasileira de Engenharia 
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Sanitária (ABES), Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), 

Fundação João Pinheiro (FJP), Central Cooperativa Rede Solidária de Trabalhadores 

de Materiais Recicláveis de MG (REDESOL) e a Cooperativa de Reciclagem dos 

Catadores da Rede de Economia Solidária (CATAUNIDOS) receberam o convite por e-

mail para participarem do grupo de discussão que se realizou no dia 01/03/16. Todos 

os participantes  foram comunicados das datas das audiências públicas para que 

pudessem participar e convidar novos interessados.  

 

A reunião do Comitê Diretor, que aconteceu no dia 08/03/16, é formado por 15 

representantes dos principais órgãos públicos municipais envolvidos direta ou 

indiretamente com a gestão dos resíduos sólidos em BH. Esta validou a apresentação 

dos dados para as audiências públicas, já com acrécimo das contribuições do GDT. Ao 

final desta reunião as datas e locais das audiências públicas foram divulgadas para que 

os presentes ajudassem na mobilização.  

 

Já a reunião de Conselho Consultivo, formado por 30 membros sendo 15 da sociedade 

civil organizada, foi realizada no dia 10/03/16, onde novamente foram apresentados os 

resultados do produto de identificação das possibilidades de gestão associada e os 

participantes puderam contribuir com apresentação de outras experiências de 

associação sobre o tema dos resíduos sólidos, como a redes de catadores. A 

participação deste Conselho é fundamental para a mobilização das audiências públicas 

e para tanto foram disponibilizados cartazes com o convite para serem levados pelos 

presentes para seus órgãoes e instituições.   

 

As audiências regionais são realizadas no encerramento de cada etapa para a 

discussão dos resultados preliminares, nessa ocasião a sociedade civil pode conhecer 

mais sobre a elaboração do PMGIRS-BH, bem como dar suas contribuições e sanar 

suas dúvidas. Para as audiências, objeto deste relatório, os convites (anexo) foram 

enviados por e-mail e cartazes/convite foram entregues pessoalmente em cada 

Regional constando a programação do evento, além de publicação no DOM e no site 

da PBH. A mobilização e divulgação das audiências públicas da etapa de identificação 

das possibilidades de gestão associada contaram também com a colaboração da 

equipe da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Compartilhada – SMAGC e das 
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Secretarias de Administração Regional Municipal. Algumas ações foram intensificadas 

a partir do dia 10/03/16 para verificação do recebimento do convite nas Secretarias de 

Administração Regionais de BH e órgãos metropolitanos através de contato telefônico 

e reforço na distribuição de cartazes impressos.   

 

Diferentemente da etapa de diagnóstico onde as audiências públicas foram realizadas 

no período norturno, as audiências da etapa de gestão associada foram convocadas e  

realizadas no período da tarde, dentro do horário comercial, 14h a 17 hr. Essa 

mudança foi definida por se tratar de um conteúdo mais técnico e visando priorizar o 

comparecimento de instituições de ensino, órgãos da administração pública da RMBH 

e outros setores.  

 

Considerando-se o público dos 3 eventos de audiência pública da etapa de 

identificação das possibilidades de gestão associada foi registrado um total de 133 

pessoas. As listas de presenças encontram-se nos anexos deste relatório.  
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4 - RELATO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Nos dias 16, 17 e 18 de Março de 2016, de 14h a 17h, nas Regionais Barreiro, Norte e 

Noroeste, respectivamente, foram realizadas ás Audiências Públicas relativas à Etapa 

3 do PMGIRS- BH: Identificação das Possibilidades de Gestão Associada de resíduos 

Sólidos, conforme programação da Tabela 1: 

 

TABELA 1 - PROGRAMAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA ETAPA DE 
IDENTIFICAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE GESTÃO ASSOCIADA 

Horário (horas) Programação 

14:00 – 14:20 Credenciamento 

14:20 – 14:30 Abertura da audiência por representante da SLU 

14:30 – 15:40 Myr apresenta o Diagnóstico Preliminar do PMGIRS-BH 

Inscrições para falas e perguntas dos participantes 

15:40 – 16:40 Manifestação dos presentes (fala e perguntas dos inscritos) 

16:40 – 17:00 Respostas e considerações da SLU e Myr. 

17:00 Encerramento da audiência 

.  

Os participantes assinaram a lista de presença na chegada aos locais das audiências 

enquanto aguardavam o início. A abertura era realizada por um representante da SLU, 

Sra. Patricia Dayrell ou Sra. Sandra Fiuza, que destacava a importância da elaboração 

do PMGIRS-BH e agradecia a presença de todos em nome do Superintendente Sr. 

Custódio de Matos.  

 

A Srta. Marina Guimarães, representante da empresa Myr Projetos, dava sequência a 

programação com a apresentação dos resultados da etapa 3 de elaboração do 

PMGIRS-BH (arquivo anexo), a partir do seguinte ordenamento:  

1- Informes: apresentação das etapas do PMGIRS-BH, agenda participativa, etc 

2- Objetivos/aspectos legais e vantagens da gestão associada: apresentação do 

objetivo da etapa, conceitos e definições legais de suporte à análise das 

possibilidades de gestão associada, vantagens econômicas, administrativas, 

operacional e socioambiental possíveis através da gestão associada.  
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3-  Estudos/experiências existentes: apresentação do levantamento realizado 

incluindo os estudos Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH 

(PDDI), Política Metropolitana Integrada de Resíduos Sólidos e seus 6 

programas, Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, Concessão administrativa 

para tranbordo e destinação de resíduos sólidos urbanos - Projeto PPP RSU – 

RMBH, Plano Metropolitano de Gestão Integrada com foco em Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) e Resíduos de Construção Civil e Volumosos (RCCV). 

Consórcio Aliança para a Saúde – CIAS. Além de outras experiências como da 

associação dos hospitais, aterros/tratadores privados e redes de catadores de 

material reciclável.  

4- Gestão pública de resíduos sólidos em BH: apresentação de quadro síntese dos 

tipos de resíduos, origem, quantidade (t/ano), tratamento/destinação e local, total 

de resíduos manejados e custos da SLU em 2014.  

5- Identificação das possibilidades de gestão associada por tipo de resíduos: 

apresentação das demandas e prioridades levantadas, avaliação da situação de 

BH (programas, recursos, problemas), comparação com situação e estudos 

existentes para a RMBH, cenários e resumo dos desafios para a gestão 

associada por tipo de resíduos (resíduos sólidos urbanos, RSS, RCCV e 

Logística Reversa).  

6- Educação ambiental e controle social: discussão sobre as ações e experiências, 

desarticulação, falhas e necessidades, vantagens possíveis na gestão 

associada.  

 

A apresentação teve por objetivo demonstrar a situação atual da gestão de resíduos 

sólidos em BH, comparada sempre que possível a situação dos demais municípios 

vizinhos da RMBH, vislumbrando os desafios e possibilidades/planejamento existentes 

para a melhoria da realidade.  

 

No tema dos resíduos sólidos urbanos, os desafios da ampliação da coleta seletiva e 

do aproveitamento de materiais recicláveis com desenvolvimento da cadeia e atração 

de mercado, bem como o potencial dos orgânicos, foram destacados como pontos em 

que a gestão associada pode ser positiva. Já quanto aos RSS e RCCV, os desafios de 

BH e da RMBH se misturam pela existência dos fluxos intermunicipais, fragilidades de 
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controle, fiscalização e melhoria das unidades de tratamento e destinação dos 

resíduos, sendo a gestão associada alternativa fundamental e por este motivo a 

adesão de BH ao Plano Metropolitando de RSS e RCCV em elaboração. Os resíduos 

de logística reversa foram destacados pelo conceito de responsabilidade compartilhada 

que envolve desde o fabricante até o consumidor, mas não aponta com clareza a 

responsabilidade por parte dos poderes públicos municipais. Em regiões 

metropolitanas a definição do papel dos municípios merecem uma perspectivas de 

gestão associada pela dificuldade de apontar o ponto de origem e de descarte. A 

possível cobrança pelo serviço prestado na LR, como no caso das embalagens, 

merece ser discutida por representar grande parte dos resíduos domiciliares coletados 

pelo poder público.  

 

Mais do que apresentar propostas de regionalização, ou formação de consórcios, o 

objetivo da apresentação realizada pela Myr Projetos foi propor a discussão das 

vantagens da gestão associada para subsidiar os cenários e alternativas a serem 

definidos na próxima etapa de trabalho. Coube ainda lembrar que como o PMGIRS-BH 

é um plano municipal que não pode atribuir responsabilidades à outros municípios, mas 

indicar se for o caso que seja estudado a forma de gestão associada. O fato da 

Agência Metropolitana ter desenvolvido projetos sobre o tema desde 2009 com o Plano 

de Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI e estudos subsequentes também 

deixou evidente o quadro de referência adotado na avaliação das possibilidades.  

 

Ao finalizar a apresentação a Sra. Marina informou ainda quais os canais de 

comunicação do PMGIRS-BH, email e telefone, disponíveis para contato e maiores 

informações sobre o plano. Abriu-se às intervenções dos participantes. 

 

 Dia 16/3/2016 (quarta-feira): Regionais Oeste, Barreiro e Centro-Sul 

Local: Point Barreiro 

Praça Modestino Sales Barbosa, 11 - Flávio Marques Lisboa 

 

Sr. Fernando Benício - ONG Zeladoria do Planeta  

Contou a experiência da ONG com a reciclagem de celulares, pilhas e baterias 

desenvolvendo projetos em parceria/convênio com várias instituições públicas e 
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privadas como: Correios, Banco do Brasil, CBTU, SERVAS, PIF PAF, Receita Federal 

e outros. Colocou a ONG à disposição para a discussão de propostas para o PMGIRS-

BH.  

 

Ernani Ferreira Leandro – Conselho Municipal de Saneamento de BH (Comusa), 

Comissão Popular da Regional Oeste, Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização da Execução do Orçamento Participativo (Comforça), Conselho de 

Segurança Pública (Consep) 125ª Cia da Polícia Militar.  

Questionou a audiência ainda apontar desafios e não pontos resolvidos. Apontou 

conhecimento de pontos de deposição clandestina na regional Oeste e limites com 

Ibirité. Questionou sobre os resíduos do Hospital Metropolitano, utilizado por usuários 

de fora de BH. Comentou sobre a ausência da CDL na audiência para discutir sobre a 

logística reversa e mencionou a central de inteligência COPE em funcionamento no 

bairro Buritis.  

 

Sra. Eurídes Lemos Morais da Cunha - Professora Rede Municipal (EMFP) 

Enfatiza a importância da educação ambiental citando exemplo da rede socioambiental 

focada na escola e as planilhas do Projeto do Ministério da Fazenda que abrange todos 

os municípios mineiros. 

 

Sr. Vilmar Oliveira. Representante do vereador Arnaldo Godoy – Câmara 

Municipal de BH (CMBH).  

Comentou sobre a necessidade de responsabilização das empresas para a segregação 

correta e funcionamento da logística reversa, inclusive nos prédios públicos. 

 

Sra. Maria Elisa – Assistente Social - Centro de Saúde Bairro Pilar 

Manifestou preocupação com a baixa representatividade dos segmentos participantes 

da audiência pública, apontando como um retrato de que as politicas setoriais não 

conversam entre si.  

 

Sr. Angelo Giovani dos Santos - Movimento popular  

Questionou sobre modelos e alternativas existentes para que BH possa sair dessa 

encruzilhada sobre a gestão adequada dos resíduos sólidos. 
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Silvana Assis - Associação de lojistas da Silva Lobo 

Perguntou sobre ampliação da coleta seletiva e atendimento na região da Av. Silva 

Lobo, que tem se organizado para encontrar soluções de destinação dos resíduos. 

 

 Dia 17/3/2016 (quinta-feira) - Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova 

Local: Sede da Regional Norte 

Rua Pastor Muryllo Cassete, 25 - São Bernardo 

 

Geraldo Magalhães -  OSCIP ITA (Instituto Técnico Ambiental)  

Fez consideraçõs sobre a existência da Lei federal de educação ambiental que não é 

aplicada, sendo um importante instrumento educacional.  Pediu esclarecimentos sobre 

a existência de contrato que não atende a PNRS (2010), como o caso de Macaúbas 

por ser anterior a lei federal (2008). Pontuou ainda que tem que cobrar do produtor 

para funcionar a logística reversa. 

 

Sr. Jose Maria Filho – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL)  

Pediu esclarecimentos sobre as fontes de financiamento apresentadas e sobre o tempo 

de contratos, mais de 15 anos e possíveis prorrogações. Questionou sobre a 

fiscalização em BH e sobre quem vai fiscalizar o Plano depois da implantação. 

 

Sra. Cida Martins – Políticas Públicas – Regional Pampulha  

Comentou sobre a falta de representantes das regionais e de Contagem lembrando a 

situação da Lagoa da Pampulha. Entregou documento com reclamação, já resgitrada 

na PBH, sobre capina na unidade São Jose (em anexo). Questionou ainda sobre o fim 

do programa Cidadão Auditor sem nenhum explicação para a comunidade e sobre a 

falta de informação sobre onde destinar pilhas usadas.   

 

 Dia 18/3/2016 (sexta-feira), Regionais Noroeste, Leste e Nordeste 

Local: PAM Padre Eustáquio 

Rua Padre Eustáquio, 1.951 - Padre Eustáquio 

 

Sr. Jamir Nunes Coelho – Gerente Regional de Limpeza Urbana (GERLU-NO) 

Agradeceu a presença da comunidade local na discussão.  
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 Sr. Paulo Jose M. da Silva - BHTrans 

Questionou o porquê da SLU não incentivar a coleta seletiva, principalmente a 

recilagem do vidro. Solicitou parceria das regionais na coleta de carcaças de veículos 

abandonados na via pública e soluções para esse tipo de resíduos. Imposto referente a 

veículos é pago para o Estado que deve se envolver na solução desse problemas. 

Levantou ainda a possibilidade de logística reversa para veículos.  

 

Sr. Rafael Afonso da Silva – Membro do controle social da saúde 

Manifestou satisfação com o evento pelo empoderamento e quantidade de informações 

recebidas, mas pediu mais eficiência na comunicação das audiências. O plano precisa 

ser mais discutido pela comunidade. Pontuou os constantes adiamentos de prazos da 

PNRS para adequações dos municípios, e que BH também está atrasada não tendo o 

PMGIRS até o momento. Questionou a situação sobre o transbordo da CTRS-BR-040 

que está desativado desde fevereiro 2016. Citou ainda a célula de resíduos de serviços 

de saúde - RSS no aterro da 040 que funciona inadequadamente contra a vontade do 

povo e exige eficiência da gestão pública para resolução dessa questão. Comentou 

ainda que a audiência pública não buscou a intersetorialidade com a participação dos 

diversos setores organizados e do poder público para a discussão. Colocou também 

que a rede pública de saúde recebe pacientes de outros municípios e os resíduos ficam 

aqui em BH.  

 

Mércia Inês Pereira do Nascimento – Associação Moradores e Amigos do Bairro 

Pompéia (AMAP). 

Solicita mais eficiência na comunicação das audiências.  

Pontuou que as conferências de políticas públicas de 2002 e 2009 já discutiam o 

encerramento do aterro da BR-040. Questiona o tempo de vida do Aterro de Macaubas 

que pode saturar mais rápido com o atendimento a tantos municípios vizinhos 

Questionou cumprimento dos RSS no SUS e outros hospitais que recebem paciente de 

outros municípios. Citou o Programa Minas sem Lixões e pergunta se houve impacto 

nas 34 cidades do colar metropolitano. Apontou as dificuldades do serviço  público nas 

constantes mudanças de governo. Destacou a importância da coleta adequada de lixo 

hospitalar individual nos domicílios.  
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Sugere legislação para áreas remanescentes: instalação de Unidades de Recebimento 

de Pequenos Volumes - URPV em áreas de assentamento da URBEL, obras do PAC 

com refeitório acopladas a hortas e compostagem.  

Destacou a necessidade de mudança de atitude, sendo que hoje a visão é “pode sujar 

que eu cato”. Pontuou que contratos adequados ajudam a melhorar a performance com 

incorporação das melhores tecnologias.  

 

João Geraldo Almeida – Associação Moradores e Amigos do Bairro Pompéia 

(AMAP), Núcleo da Baleia. 

Sugere transbordos e unidades de recebimento de pequenos volumes (URPVS) 

regionalizados para evitar deposições clandestinas. Destacou que tem que se cuidar do 

todo, pois nada adianta arrumar a jusante e a montante nada resolve. Pontou ainda 

que políticas públicas exigem formatação mas que tem que ter mais agilidade em 

ações (mais ação e menos projetos). 

 

Sr. Itamar de Souza – Comissão local de saúde Vila Maria 

Comentou situação de conjuntos habitacionais do Jardim Vitória com mais de 1900 

apartamentos em estrutura para gestão e gerenciamento adequado dos resíduos 

sólidos Solicitou avaliação de instalação de URPV na sua região onde há muitos 

resíduos espalhados. Sugeriu estudo para educação ambiental e compostagem nos 

prédios residenciais do Jardim Vitória. 

 

Sra Andreia Rodrigues de Paiva – Conselho Distrital de Saude  

Questionou sobre a ação contra dengue na região, preocupando-se com local para 

destinar tantos resíduos ( “lixo é no lixo”, mas onde?).  

 

Sr. Afonso Santiago - Ministério da Fazenda  

Questionou a colocação do lixo reciclável em caminhão compactador e também a 

coleta particular nos supermercados. Contou sobre a experiência do Ministério da 

Fazenda sobre o programa de coleta seletiva e ofereceu planilha com os dados sobre 

os resíduos manejados no programa.  
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Vilma da Silva Estevam – Cooperativa Solidária de Trabalhadores e Grupos 

Produtivos da Região Leste (Coopesol Leste) 

Comentou sobre a experiência da cooperativa no galpão Granja de Freitas comparando 

os resultados da coleta seletiva com caminhão baú (material melhor, menor tempo de 

separação) e compactador (maior quantidade de material porém mais misturado, maior 

tempo de triagem, maior risco pela mistura do vidro). Destacou o projeto piloto da 

região do bairro Floresta como capaz de trazer melhores resultados no aproveitamento 

do material reciclável.  

 

Sr. Fabiano Alvares – Associação de Moradores do Bairro Floresta  

Cometou sobre a experiência piloto da coleta seletiva com os catadores na região da 

Floresta, dizendo que os moradores estão muito satisfeitos.  

 

Todas as questões foram respondidas pelos representantes da MYR com base na 

apresentação inicial e complementadas por técnicos da SLU. 

 

A representante da SLU encerrou cada evento agradecendo a participação e 

reforçando a importância das contribuições para o PMGIRS-BH.  
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5 - CONTRIBUIÇÕES 

Após apresentação dos resultados da etapa de identificação das possibilidades de 

gestão associada para os resíduos sólidos e discussão com os representantes da 

sociedade civil durante as audiências públicas, destacam-se como principais 

contribuições para consolidação dessa etapa e orientação das demais de elaboração 

do PMGIRS-BH: 

 

 Aponta-se a necessidade de maior eficiência na mobilização e na transmissão 

de informações sobre os resíduos sólidos para a população. Nesse quesito deve 

ser incluída também, de acordo com o teor de algumas manifestações, a 

necessidade de maior divulgação das audiências; 

 Busca pela intersetorialidade nas discussões e proposições do PMGIRS-BH;  

 As ações de educação ambiental são fundamentaisl para sucesso da gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos, preocupando-se primeiramente com a não 

geração, minimização, reciclagem, reaproveitamento; 

 BH sofre impacto direto dos municípios vizinhos por atender a demanda 

hospitalar de toda a região;  

 Deve-se observar experiências de sucesso de ONGs e outras instituições, como 

o Ministério da Fazenda, para proposição de ações de coleta seletiva e 

reciclagem.  
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6 - PONTOS POSITIVOS 

 Apresentação abrangente e clara. 

 Cumprimento do horário previsto. 

 Participação técnica de representantes de outras áreas da administração 

municipal com intervenções pertinentes.  
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7 - PONTOS NEGATIVOS 

 Não houve disponibilização pública do material antes das reuniões para que a 

comunidade se preparasse para o evento.  

 Não houve convite/divulgação ampla em vários meios de comunicação. 

 Não houve presença da imprensa.  

 Baixa participação da comunidade, contudo à avaliação de presença de público 

deve ser pensada em razão do público técnico anteriormente mencionado no 

relatório. 

 Algumas intervenções desfocadas. 
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8 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

1ª AUDIÊNCIA – REGIONAL BARREIRO 

 

FIGURA 1 - SRA. SANDRA FIUZA – ABERTURA SLU 
 

FIGURA 2 - SRA. MARINA APRESENTANDO OS 
DADOS DA ETAPA DE GESTÃO 

ASSOCIADA 

 

FIGURA 3 – PARTICIPANTE DA SOCIEDADE CIVIL  

 

FIGURA 4 - PARTICIPANTE DA SOCIEDADE CIVIL 
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2ª AUDIÊNCIA – REGIONAL NORTE 

 

FIGURA 5 - SR. RONAN – ABERTURA ACS SLU 

 
FIGURA 6 - SRA. MARINA APRESENTANDO OS 

DADOS DA ETAPA DE GESTÃO 
ASSOCIADA 

 

FIGURA 7 – PARTICIPANTE DA SOCIEDADE CIVIL  

 

FIGURA 8 - PARTICIPANTE DA SOCIEDADE 
CIVIL 
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3ª AUDIÊNCIA – REGIONAL NOROESTE 

 

FIGURA 9 - SRA. SANDRA FIUZA – ABERTURA SLU 

 

FIGURA 10 – PARTICIPANTE DA SOCIEDADE CIVIL  

 

FIGURA 11 - PARTICIPANTE DA SOCIEDADE 
CIVIL 

 

FIGURA 12 – PARTICIPANTE DA SOCIEDADE CIVIL 
 

FIGURA 13 – PARTICIPANTE DA SOCIEDADE 

CIVIL 
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9 - ANEXO 1 - CONVITE 
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10 - ANEXO 2 - LISTA DE PRESENÇA 

DIA 16/03/16 - BARREIRO 
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DIA 17/03/16 - NORTE 
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DIA 18/03/16 - NOROESTE 
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11 -  ANEXO 3 – APRESENTAÇÃO MYR – ETAPA 3 – 
IDENTIFICAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE GESTÃO 
ASSOCIADA 
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12 -  ANEXO 4 – MATERIAL ENTREGUE NA AUDIÊNCIA 

Documento entregue pela Sra. Cida Martins durante a 2º audiência pública de 

identificação das possibilidades de gestão associada, realizada no dia 17/03/16 na 

regional Norte.  

 

 


