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ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ 1 

ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - 2 

CERS, REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 3 

2021. 4 

 5 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um, foi realizada a sétima 6 

Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Resíduos Sólidos – CERS, na Sala Online 7 

da Plataforma Microsofit Teams, quando foi discutida a seguinte pauta: 1. Abertura da 8 

Reunião pelo Presidente; 2. Leitura e aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária do 9 

CERS; 3. Apresentação de resumo de ações do CERS em 2020; 4. Relatório 10 

preliminar da Eureciclo sobre o Termo de Compromisso de Logística Reversa; 5. O 11 

que houver/Informes: Secretaria Executiva do CERS. Estiveram presentes os 12 

seguintes membros: Chistina Fischer (SEMA), Antônio Ademir Stroski (SEMMAS), 13 

Edson Gomes (IPAAM), Rubens Bentes da Silva (AENAMBAM), Renée Fagundes 14 

Veiga (FIEAM), Rodrigo Couto Alves (UFAM), Ronaldo Pimentel Mannarino (SEMA), 15 

Samir Sales (CREA/AM), Jefferson Rodrigues de Quadros (UEA), Edmar Lopes 16 

(SEDECTI), Robério Arruda (SINDUSCON), Radyr Gomes (AAM), Luiz Paz Loureiro 17 

(SEMULPS), Jaqueline Araújo (SEMULSP), Cyntia Costa Lima (OAB), Fernando 18 

Borges (CAAMA/ALEAM). Convidados e Ouvintes: Jessica Doumit (EURECICLO), 19 

Vitória Castro (EURECICLO). Apoio Técnico do CERS: Daniele Mota (SEMA), 20 

Caroline Santos (SEMA). Instituições ausentes: FECOMÉRCIO, SUFRAMA. Faltas 21 

justificadas: Suelen Ramos (MNCR). 1. A Secretária Executiva Adjunta da SEMA, 22 

Sra. Christina Fischer, deu início à 7ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de 23 

Resíduos Sólidos – CERS, agradecendo a oportunidade desejando que o ano de 2021 24 

seja bem produtivo em relação aos resultados que o Comitê pretende obter, 25 

identificando as pautas da área de resíduos e apoiando a nossa sociedade. Explicou 26 

que por motivos de conflitos de agenda o Presidente do CERS, Secretário Eduardo 27 

da Costas Taveira não poderia participar da reunião. A pauta da reunião foi projetada 28 

para todos. 2. E em seguida passou-se para a leitura dinâmica da ATA da 6ª Reunião 29 

ordinária para sua aprovação. A representante da FIEAM, Sra. Renée Veiga solicitou 30 

correção da sua fala constante na linha 220 na qual em vez de “conhecer a entidade 31 

gestora” seria: “ter notícias sobre a criação da entidade gestora”, visto que a entidade 32 
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gestora já é conhecida. E sem outras sugestões de alteração ou correção a ATA foi 33 

APROVADA. 3. Foi passada a palavra para O representante da SEMA, Sr. Ronaldo 34 

Mannarino que apresentou um resumo de ações do comitê Estadual de Resíduos 35 

Sólidos até dezembro de 2020. Explicou que o resumo é para se ter uma ideia do 36 

desempenho do CERS durante o ano de 2020. O Comitê que teve sua primeira 37 

reunião em 21 de julho, durante todo o segundo semestre houve reuniões mensais, 38 

com assiduidade da ordem de 77%. Foi um total de 6 reuniões ordinárias e uma 39 

reunião extraordinária. Também houve 2 reuniões na Câmara Técnica de Coleta 40 

Seletiva e Logística Reversa e 3 reuniões na Câmara Técnica de Resíduos 41 

Transfronteiriços. Além disso o Comitê participou de audiência pública sobre garrafões 42 

de sistema retornável de uso exclusivo, que abordou mais a questão comercial do que 43 

de outra natureza, foi a primeira e única participação da SEMA nessa discussão, na 44 

qual sugeriu-se mais tempo para que o assunto seja explanado até que de fato seja 45 

implantado esse sistema. Também houve a representação da SEMA na reunião do 46 

Sistema Nacional de Informações sobre Gestão Resíduos Sólidos - SINIR, onde 47 

principalmente os municípios inserem seus dados. Houve na época uma preocupação 48 

porque o Amazonas estava muito aquém, apenas três municípios estavam de fato 49 

colocando suas informações no SINIR. Quanto aos avanços do Comitê, a primeira 50 

Conquista pontuada foi a assinatura do Termo de Compromisso de Logística Reversa 51 

de Embalagem em Geral, onde o Comitê foi decisivo para que isso ocorresse e abrisse 52 

caminho para outras conquistas. Também teve um encaminhamento para revogação 53 

de uma Lei Estadual que tratava de criar procedimentos específicos para fios de cobre 54 

e assemelhados, tendo o colegiado concluído que deveria ser recomendado à 55 

Assembleia Legislativa a revogação da referida Lei, por conflitar com um sistema 56 

existente, de informação e de procedimentos para resíduos junto ao IPAAM. Outro 57 

encaminhamento foi a respeito da problemática de resíduos em Islândia, uma 58 

localidade peruana na tríplice fronteira e que os resíduos chegam ao Brasil. Esse 59 

assunto vinha se arrastando desde 2011 e o CERS conseguiu alguns 60 

encaminhamentos dos quais pode-se citar, a participação do NIFFAM, que tem seu 61 

núcleo na SEDECT e é coordenado pela Dra. Tatiana Schor. Trata-se do Núcleo que 62 

cuida dos assuntos de Fronteiras em relação ao Estado do Amazonas. A parceria do 63 

CERS com o NIFFAM resultou na criação de um grupo de trabalho permanente na 64 
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Câmara Técnica de Resíduos Transfroteiriços, com a missão de aprimorar e aumentar 65 

a quantidade de pesquisas e de projetos sobre o assunto de resíduos nas regiões de 66 

fronteira do Estado. Outro avanço foi quanto ao alinhamento e acompanhamento, 67 

junto a Eletros, do acordo setorial de produtos eletroeletrônicos. Foi inclusive 68 

anunciado na primeira Reunião Extraordinária do CERS a antecipação da fase II na 69 

cidade de Manaus, conforme Decreto Federal Nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020. 70 

Seguindo os itens de avanços surgiu a oportunidade do CERS também participar dos 71 

grupos de trabalho: GT de classificação de resíduos; GT de aterro sanitário e aterro 72 

de resíduos não perigosos e GT tecnologia de destinação de resíduos. Grupos que 73 

atuarão na atualização de algumas normas da ABNT na área de resíduos. A SEMA 74 

trará, sempre que necessário, as discussões para dentro das câmaras técnicas do 75 

CERS. E por fim citou a pendência sobre a paridade de instituições que compõem o 76 

comitê. Visto que sua atual composição conta com 8 instituições privadas e 9 77 

instituições públicas. Finalizado a apresentação do resumo, o Sr. Ronaldo 78 

Mannarino sugeriu que fosse acrescentado na apresentação os desafios do CERS 79 

para 2021.  Por sinal desafios assustadores, visto existirem problemas muito graves, 80 

em particular nos municípios do interior. Explicou que recebeu alguns contatos de 81 

secretários de meio ambiente dos municípios e o que mais lhe chamou atenção foi o 82 

questionamento do secretário de Tabatinga, sobre o andamento de implantação 83 

definitiva de aterros sanitários. Disse ainda ser de fundamental importância a 84 

participação da pessoa representante da Associação Amazonense dos Municípios no 85 

Comitê. Esse tema da disposição final dos resíduos do interior do Estado é um desafio 86 

que o CERS precisa colocar em seu planejamento. Também existe o desafio de fazer 87 

a população participar de fato desse processo de coleta seletiva e logística reversa, 88 

pois já se tem um instrumento importante para a gestão das Embalagens, mas é 89 

preciso encontrar a forma de convencer as pessoas a participarem. Em termos de 90 

ferramentas, houve uma perda muito grande em Manaus, com a decisão de 91 

eliminação da coleta seletiva porta a porta, sem ter sido discutido a nível de Comitê. 92 

O sr. Ronaldo Mannarino acredita que esse tema é relevante para que se planeje e 93 

avance dentro do comitê. A Secretária Executiva Adjunta da SEMA, Sra. Christina 94 

Fischer disse ser oportuno apresentar os desafios de 2021 para conselho, para que 95 

a despeito das várias agendas que o comitê possui, seja decidido em quê focar em 96 
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2021, considerando inclusive a nova realidade em relação a pandemia. Sobre a coleta 97 

seletiva a secretária Christina Fischer disse que é uma das preocupações do 98 

secretário Eduardo Taveira de que a coleta seletiva não pare, mas que se encontre 99 

um formato de possibilidades para continuidade das ações dentro das restrições que 100 

existem atualmente. Em seguida abriu a palavra para ouvir os membros, para que se 101 

identifique algumas questões prioritárias de agenda, face as tratativas de já se tem 102 

com prerrogativa legal e se monte um planejamento de atuação ao longo do ano de 103 

2021. A representante da FIEAM, Renée Veiga disse que em relação a coleta 104 

seletiva abordou a questão dos catadores, seria primordial que a atual gestão 105 

Municipal incluísse mais ativamente os catadores para que eles possam ter uma 106 

participação mais efetiva na coleta seletiva e que isso possa gerar mais uma fonte de 107 

renda para as cooperativas. E que sempre lhe preocupou o fato de os resíduos dos 108 

PEV instalados nos Supermercados não poder ser coletado diretamente pelos 109 

catadores. Eles apenas recebem. E já houve relatos de uma triagem prévia. Seria 110 

muito importante que os catadores se apropriassem dessa missão que lhes cabe. 111 

Aproveitando o tema dos catadores falou da sua preocupação com o atual momento 112 

que eles estão passando, estando impedidos de realizar suas atividades. Disse que 113 

conversou com a representante do MNCR, a Sra. Suelen Ramos que não pode estar 114 

presente na reunião por estar noutra reunião para tratar sobre a situação dos 115 

catadores. A Sra. Renée Veiga fez um apelo a quem puder ajudar de alguma forma 116 

que os ajude e que além de apoio, seria importante que eles pudessem voltar a 117 

realizar as suas atividades, claro que com segurança, pois eles não podem ficar 118 

parados e sem receber auxilio, visto dependem exclusivamente da catação para poder 119 

sobreviver com as suas famílias. Dando um feedback sobre a proposta apresentada 120 

em reuniões anteriores, sobre    verificar as necessidades dos catadores, inclusive de 121 

treinamento para o ano de 2021 houve um encontro onde os catadores tiveram acesso 122 

a todas as informações sobre como funciona a EURECICLO, diferente da imagem 123 

posta pelo próprio secretário Paulo farias de exclusividade absoluta e que eles vão 124 

poder participar de uma outra forma. Além do treinamento, através da ação social 125 

integrada da indústria estamos vendo uma forma de ajudá-los mais efetivamente 126 

nesse momento da pandemia. O Secretário Executivo do CERS, Sr. Ademir Stroski 127 

comentou que o arranjo que se tem hoje no Estado, a estruturação e funcionamento 128 
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do comitê Estadual de Resíduos como órgão colegiado consultivo, que dá apoio a 129 

Sema principalmente ao IPAAM é um arranjo muito otimista. Recebemos inclusive 130 

elogios de fora. Os resultados vimos na apresentação do Mannarino e fomos bem 131 

proativos, com 7 reuniões em 6 meses, fora as câmaras técnicas que se estruturaram. 132 

Uma coisa importante dita pelo Sr Ronaldo Mannarino sobre a coleta seletiva voltar 133 

para o sistema porta a porta, esse é o instrumento para sensibilizar as pessoas. 134 

Quando foi implantado o sistema de coleta seletiva há 22 anos atrás e ele quase não 135 

evoluiu, os objetivos que se fazía reflexão naquela época, não eram necessariamente 136 

nos resultados econômicos das quantidades de materiais recicláveis que se ia 137 

arrecadar, mas acima de tudo como instrumento de Educação Ambiental para 138 

sensibilizar as pessoas a se envolverem efetivamente com agenda. A Lei em 2010 139 

veio enxergando inclusive a responsabilidade do cidadão na responsabilidade 140 

compartilhada. O Sr. Ademir Stroski aproveitou e justificou a ausência da 141 

representante do MNCR, a Sra. Suelen Ramos pois ela estaria em reunião com a 142 

SEMUSP para que acate o pleito das Associações de Catadores porque eles foram 143 

incluídos em atividades não essenciais e a primeira decisão da SEMUSP foi de fechar 144 

os galpões dos catadores e disse que recebeu oficio da Sra. Suelen Ramos  para ser 145 

apreciado no comitê e encaminhado com recomendação ao comitê de crise e para a 146 

SEMULSP como orientação de tomada de decisão, como sugerido pelo próprio 147 

Secretário Taveira ao Sr Strsoki. Por acordo unanime dos membros do CERS, essa 148 

parte ficou para ser revista ao final da pauta. 4. A representante da Eureciclo, 149 

Jessica Doumit trouxe algumas atualizações sobre o Termo de Compromisso, sendo 150 

a primeira com relação a entidade gestora que é prevista no termo de compromisso, 151 

ou seja, a necessidade de uma entidade gestora para poder tratar dos assuntos e a 152 

partir dessa estruturação é que se começam as demais atividades e os demais prazos. 153 

Essa entidade já foi criada a nível nacional, teve uma reunião no dia 18 de dezembro 154 

de 2020 para sua criação e vai se chamar Instituto Rever. Ela foi fundada por 20 155 

entidades representativas do setor Industrial, algumas de abrangência nacional como 156 

a Server Brasil, Abinance, Abrelpe, Abetre e Etc. Todas elas são entidades fundadoras 157 

interessadas na entidade gestora, em tratar temas de logística reversa em âmbito 158 

nacional e que vai incluir o Estado do Amazonas. A entidade gestora está em processo 159 

de registro no cartório, e acredita-se que dentro de 15 dias ela vai estar funcionando, 160 
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estruturada com pelo menos essas 20 associações participantes. Além disso já temos 161 

no termo de compromisso junto com a FIEAM um trabalho de divulgação tanto com 162 

as empresas, quanto com os sindicatos e associações do setor Industrial, nisso já 163 

temos oito entidades signatárias que já demonstraram interesse no Termo de 164 

Compromisso e que também vão ser associadas desta entidade gestora 165 

adicionalmente ao Instituto Rever. Já são 14 empresas signatárias que já estão 166 

trabalhando para aquisição do porte de certificados de reciclagem e remuneração dos 167 

operadores de coleta e Triagem e reinserção no processo produtivo de materiais de 168 

embalagens recicláveis. Vale dizer que já trabalhamos e já temos como resultado mais 169 

de 450 toneladas já compensadas no Estado do Amazonas, de quase 300 empresas 170 

que cumprem com as obrigações de logística reversa no Estado do Amazonas, 171 

inclusive no ano de 2020 que é o ano do reporte. Com relação aos operadores, já 172 

contamos com duas centrais de triagem, sendo dois operadores privados, uma 173 

cooperativa. Fizemos como a Sra. Renée adiantou, uma reunião no dia 21 de 174 

dezembro para apresentar /falar para cooperativas um pouco do que é o certificado 175 

de reciclagem, como que entra no sistema, como eles participam dessa remuneração, 176 

como é que funciona a adesão deles. Enfim, vamos dar uma sequência para esse 177 

ponto e em fevereiro vamos dar sequência na divulgação do sistema de Logística 178 

Reversa amazonense para toda a indústria, para angariar mais empresas, mais 179 

associações e sindicatos participantes. O Secretário Executivo do CERS, Sr. 180 

Ademir Stroski perguntou se a EURECICLO fez uma projeção, de percentual já 181 

atingido ou que precise ser alcançado em 2021. Em resposta a Sra. Jéssica falou que 182 

as metas para reporte em 2021 relacionadas a 2020 é de 22% de recuperação e de 183 

reinserção no ciclo reprodutivo do que é colocado no Estado do Amazonas. Os 22% 184 

são em relação às empresas que querem compensar. Cada empresa cumpre sua 185 

meta. Agora se tem a abrangência. O estado tem um volume de Resíduos Sólidos 186 

Urbanos conhecido?  Mas se todas as empresas quiserem compensar terão de 187 

compensar no sistema de certificado, que será reportado que tal grupo está fazendo 188 

pelo menos 22% de compensação. A Sra. Renée Veiga da FIEAM complementou a 189 

fala da Sra. Jéssica informando que no ano de 2020, diversas indústrias com sede no 190 

Amazonas fizeram a compensação através da EURECICLO no Mato Grosso do Sul. 191 

Isto está realmente se tornando uma ação integrada com o Termo de Compromisso 192 
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assinado no Amazonas e aproveitado para o Estado do Mato Grosso do Sul, que foi 193 

outro estado em que as indústrias estão obrigadas a dar seguimento a Logística 194 

Reversa. A ideia é que isto se traduza em ganhos para o Amazonas, que da mesma 195 

forma que ele compensa no Mato Grosso de Sul, certamente indústrias sediadas em 196 

outros Estados que vendam seus produtos para o Amazonas, através desse Termo 197 

de Compromisso irão também compensar no Amazonas. Está é a importância 198 

principal do trabalho com a EURECICLO, um sistema único em que as indústrias 199 

possam cumprir de fato sua responsabilidade socioambiental no país. O Sr. Jefferson 200 

Quadros teceu algumas informações sobre o interior do Estado e informou existir uma 201 

discussão e trabalho sobre as peculiaridades de Manaus e lhe pareceu, em relação 202 

às características dos problemas existentes no interior do Estado, com basicamente 203 

uma logística fluvial o que dificulta o sistema de logística reversa. Solicitou uma maior 204 

atenção sobre as peculiaridades do interior. A Sra. Christina Fischer concordou que 205 

a questão do interior efetuar o transporte dos materiais que por ventura comecem a 206 

fazer parte da logística reversa será um desafio.  O Sr. Ronaldo Mannarino disse 207 

perceber que pode haver uma compensação cruzada da logística reversa com outros 208 

Estados, ou seja, a empresa pode compensar as embalagens no outro Estado e isso 209 

valer para o seu percentual no Amazonas. O interesse no processo de logística 210 

reversa é que várias embalagens sejam recicladas no âmbito do Estado do Amazonas. 211 

Então questionou se de fato uma empresa puder compensar fazendo reciclagem em 212 

outro Estado, isto não seria do interesse do Estado do Amazonas.  A Sra. Jéssica 213 

Doumit falou que por questão de entendimento é importante compreender que as 214 

compensações são feitas no Estado em que os resíduos foram gerados e coletados. 215 

Se uma empresa é de São Paulo ou Rio de Janeiro ela vendeu no Estado do 216 

Amazonas, ela tem que compensar no Estado do Amazonas. Isto é, com operadores, 217 

com centrais de triagem do Estado do Amazonas. Quando a Sra. Renée comentou 218 

sobre o cruzamento, na verdade o que acontece é: se a indústria amazonense 219 

também vendeu e gerou resíduos no Mato Grosso do Sul então eles compensarão o 220 

seu impacto no Mato Grosso do Sul com operadores desse Estado e a mesma coisa 221 

vai acontecer por exemplo, com as indústrias de Mato Grosso de Sul, São Paulo e do 222 

Rio de Janeiro, tem que compensar seu impacto no Amazonas. Por isso a importância 223 

da entidade gestora de abrangência nacional. Embora a indústria esteja no Estado ela 224 
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as vezes comercializa em outros e tem que compensar no seu próprio Estado e vice-225 

versa. A Sra. Renée Veiga completou que a logística reversa consiste em compensar 226 

no Estado em que o resíduo foi gerado. A Sra. Christina Fischer disse que a 227 

Eureciclo irá ser sempre convidada a fazer reportes ao Comitê. O assunto da logística 228 

reversa não se esgota e o canal de diálogo foi aberto, pois é um instrumento 229 

importante para o CERS, enquanto formuladores dessa política ambiental do Estado 230 

na agenda de resíduos sólidos.  Existe agora o Termo de Compromisso como algo 231 

concreto que se pode apresentar com resultados concretos. O Sr. Ademir Stroski 232 

informou ser importante saber quais são as empresas que já fizeram a certificação e 233 

a destinação com a EURECICLO e quais são as quantidades. Disse ainda que essas 234 

informações podem ir para o IPAAM, pois irão precisar delas. Disse ainda ser preciso 235 

saber como fazer para que a sociedade civil, a instituição que possa representar no 236 

Comitê, os importadores, distribuidores e o varejo estejam presentes nesse processo. 237 

Pois é a faixa onde ainda não se conseguiu dentro do instrumento que temos, obter o 238 

compromisso e metas a serem cumpridas na logística reversa. A Sra. Christina 239 

Fischer agradeceu a colaboração da Sra. Jéssica Doumit na reunião esclarecendo a 240 

tratativa de implementação do Termo de Compromisso. Reforçando que a 241 

EURECICLO será convidada para uma próxima conversa a respeito do assunto. 5. 242 

Sobre a temática da Secretaria-Executiva do Comitê Estadual, a Secretária 243 

Executiva Adjunta da SEMA, Sra. Christina Fischer falou da continuidade da 244 

colaboração do Sr. Ademir Stroski na Secretaria Executiva do Comitê, mas 245 

representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 246 

Sustentável - SEMMAS ao invés do IPAAM. Item que foi trazido a pauta para o 247 

conhecimento de todos, considerando que não haverá uma descontinuidade dos 248 

trabalhos. Ainda no tópico 5. “ O que Houver ”, O Sr. Ademir Stroski disse que a 249 

SEMMAS publicou a portaria nº 005/2021 e nesse instrumento será feito a 250 

prorrogação das licenças ambientais da Secretaria do Município de Manaus, 251 

mecanismo usados no Controle Ambiental para não prejudicar algumas atividades 252 

econômicas, pois existem certas atividades que vão continuar acontecendo mesmo 253 

com o Decreto Governamental em vigor. No artigo 3º fala do auto licenciamento, as 254 

atividades que identificamos na SEMMAS são passíveis de serem feitas o 255 

licenciamento dessa forma. Houve um avanço importante para contribuir para a 256 
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economia nos setores os quais as atividades não precisam ser interrompidas, mas a 257 

licença ambiental também não será impedimento. O IPAAM também publicou uma 258 

portaria renovando automaticamente as suas licenças. Essas são as iniciativas dos 259 

órgãos de controle Municipal e Estadual para nosso Estado. Em ofício, O Movimento 260 

Nacional dos Catadores de Materiais Reciclados – MNCR, através da sua 261 

representante Sra. Suellen Ramos, estão pleiteando junto a SEMULSP o 262 

funcionamento parcial dos galpões.  Vão abrir mão da coleta seletiva porta a porta, 263 

mas querem continuar com o recolhimento dos resíduos dentro dos supermercados e 264 

distribuidoras e continuar o funcionamento com jornada de trabalho reduzida, com 265 

50% dos catadores por meio de rodízio e fazer a adoção de todos os protocolos de 266 

segurança, como álcool em gel e máscara. E o motorista ou condutor do caminhão 267 

vai transitar apenas com dois auxiliares ou somente o operador do veículo quando for 268 

usado triciclo no recolhimento dos resíduos. E essa decisão afeta administrativamente 269 

a SEMULSP. Caso os catadores tenham que fechar suas atividades, eles solicitam 270 

que lhes seja concedido um auxílio emergencial não inferior a um salário-mínimo no 271 

período em que vigorarem as medidas de combate ao coronavírus, para passar por 272 

essa situação que não se sabe até quando irá perdurar. O Sr. Ademir Stroski disse 273 

que gostaria que fosse de conhecimento do Comitê e que este se posicione a respeito. 274 

O Sr. Ronaldo Mannarino falou que o documento enviado pelos catadores é um 275 

pleito econômico ao Comitê e não compreende se o Comitê tem essa prerrogativa de 276 

ordenar despesas. Em resumo, os catadores pretendem se incluir nos serviços 277 

essenciais e caso não sejam incluídos solicitam auxilio emergencial. Recomendar que 278 

eles sejam um serviço essencial é da esfera do Comitê, mas endossar que seja pago 279 

a eles um auxílio, o Sr. Ronaldo Mannarino entende que não seja da esfera do CERS. 280 

O Sr. Ademir Stroski disse que o Comitê não irá se manifestar sobre questão do 281 

subsídio, pois é um conselho consultivo. Em eventual decisão de um subsídio, quem 282 

vai arcar com compromisso?  O Comitê pode se posicionar na forma de acolher o 283 

documento do MNCR. Os catadores dependem essencialmente do funcionamento de 284 

suas atividades, pois a renda dos trabalhadores é proveniente da reciclagem. A 285 

retomada da coleta seletiva porta a porta exige tempo, quando o processo de coleta 286 

é suspenso tem-se que iniciar o processo de conscientização e orientação dos 287 

moradores. A Sra. Christina Fischer disse que o posicionamento do CERS será 288 
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favorável ao pleito dos catadores, em relação a redução de quadro e também o horário 289 

de funcionamento e neste caso, se não for possível em decorrência dos 290 

desdobramentos do decreto governamental, que seja encaminhado o pleito às 291 

entidades de governo que de fato irão fazer o pagamento de subsídios, que nessa 292 

questão, não será a SEMA. O Sr. Ademir Stroski disse que em conversa com o Sr. 293 

Eduardo Taveira, foi sugerido enviar a demanda para o Comitê de Crise, que poderá 294 

considerar o aspecto sanitário e os termos que foram colocados e também 295 

compartilhar esse envio com a SEMULSP. O Sr. Ronaldo Mannarino disse que a 296 

questão sanitária que foi levantada é que a coleta seletiva é uma forma de reduzir o 297 

volume do lixo comum, na medida em que o volume de lixo comum é reduzido, 298 

também se reduz o potencial de contaminação e o impacto sanitário. Por essa razão 299 

deve estar explicito quando o CERS for fazer o encaminhamento para o Comitê de 300 

Crise, pois ele pode não estar tendo essa visão, que o CERS entende, pois é nosso 301 

dia a dia. “ Isso ocorreu no condomínio onde moro, quando a coleta seletiva foi 302 

implantada o volume de lixo foi reduzido bastante. Então o volume que tem potencial 303 

de contaminação e de propagação de doenças reduz drasticamente. Devemos 304 

agregar esse aspecto ao documento resposta. ” A Sra. Christina Perguntou se todos 305 

estavam de acordo com o posicionamento e sem nenhuma manifestação em contrário 306 

foi acatada a deliberação. A Sra. Jaqueline Araújo Representante da SEMULSP 307 

disse que integra a equipe de educação ambiental e coleta seletiva. Explicou que 308 

causou preocupação o último Decreto governamental não ter incluído a atividade dos 309 

catadores como essencial e concordou que o tema seja encaminhado à Câmara 310 

Técnica de Crise, para que seja analisado o quanto antes e para que os catadores 311 

continuem a exercer suas atividades. Disse que logo mais haveria uma reunião com 312 

um grupo de catadores para inclusão deste tema e que aguardariam posicionamentos 313 

positivos e contam com o apoio do Comitê no sentido de incluir a atividade dos 314 

catadores como atividade essencial. O Sr. Ronaldo Mannarino disse que o Comitê 315 

assumiria a elaboração de um documento/resposta e perguntou quem assinaria o 316 

documento para ser encaminhada ao Comitê de Crise. A Sra. Christina Fischer 317 

respondeu que o documento seria encaminhado pelo presidente do Comitê. E em 318 

seguida falou sobre a priorização das pautas do CERS, com indicação de alguns 319 

elementos pelo Comitê. Mas que alguns foram trazidos pelo Sr. Ronaldo Mannarino 320 
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na reflexão das atividades realizadas em 2020. Dentre eles, sobre os aterros 321 

sanitários, no sentido de dar apoio aos municípios do interior, tendo em vista a 322 

mudança de secretários municipais de Meio Ambiente.  O Sr. Ronaldo Mannarino 323 

em complemento a fala da Secretaria Cristina Fischer, sugeriu que o Prefeito Jair 324 

Souto do município de Manaquiri seja convidado por parte do Secretário Eduardo 325 

Taveira, para participar da próxima reunião, haja vista que o representante da 326 

Associação Amazonense dos Municípios AAM, não faz mais parte do Comitê. A 327 

participação da Associação seria importante. A Sra. Christina Fischer confirmou que 328 

se faça está tratativa e caso não haja êxito, acionem o Secretário Eduardo Taveira. 329 

Haja vista a mudança nas administrações dos municípios. O Sr. Jefferson Quadros 330 

reforçou o que foi colocado pelo Sr. Ronaldo Mannarino, da necessidade de 331 

participação dos municípios. A temática de meio ambiente tratada no CERS é de 332 

extrema importância, e é preciso inserir os municípios na questão, pois eles são atores 333 

importantes. A Sra. Christina Fischer disse ser importante dar seguimento as 334 

agendas de 2020 e solicitou a colaboração do Sr. Ademir Stroski com o conhecimento 335 

do Decreto, para que se possa verificar as questões importantes em relação aos 336 

órgãos de controle para ser priorizado. O Sr. Ronaldo Mannarino pediu que os 337 

demais membros do Comitê dessem suas opiniões e ajudem a priorizar o que é 338 

importante. Disse que possivelmente na próxima reunião já tenha algo resolvido para 339 

este assunto dos catadores. O Sr. Ademir Stroski falou sobre a apresentação da 340 

EURECICLO sobre embalagens em geral. E disse que no final do ano de 2020 em 341 

conversa no com a Eletros, foi sinalizado a antecipação das etapas da meta e que a 342 

Eletros iria apresentar um cronograma com a antecipação das etapas de forma a 343 

implantar a logística reversa no Amazonas em 2021. E então sugeriu que seja feito 344 

uma apresentação com o compartilhamento de informações sobre os acordos 345 

setoriais que vem sendo praticados. Existem acordos setoriais que já existem há 346 

tempos, por exemplo os de embalagens de lubrificantes, lâmpadas, pneus. Ter 347 

informações do andamento desses processos da logística reversa no Amazonas 348 

serão importantes para o trabalho do CERS. Quais empresas são licenciadas para 349 

essas atividades e serviços e quais são os resultados. Seria um compartilhamento de 350 

informações com o Comitê para que não sejam esquecidas. São projetos já 351 

consolidados. Pneus tem sido um problema, pretendo trazer isto para pauta da 352 
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próxima reunião. O Sr. Edson Gomes disse que iria levar a sugestão de pauta do 353 

Comitê ao IPAAM e ver quanto tempo seria necessário para fazer esse levantamento. 354 

O Sr. Ronaldo Mannarino compartilhou que o Sr. Edmar Lopes da SEDECTI 355 

informou no grupo de whats app que o sr. Radyr Gomes que era da AAM, assumiu 356 

um cargo na prefeitura municipal de Manaus e que o Sr. Rubens Bentes colocou que 357 

a questão da gestão de resíduos nos municípios pode ser um foco de discussão no 358 

Comitê. Para que auxiliemos os municípios nesse planejamento. O Sr Rubens 359 

Bentes explicou que sua colocação foi por conta do mencionado sobre a mudança de 360 

muitos secretários e prefeitos estarem ainda montando suas equipes. Antigamente o 361 

estado tinha a Secretaria de Planejamento – SEPLANT, e quando ocorria mudança 362 

na administração, os projetos anteriores tinham uma continuidade, hoje não ocorre 363 

mais isto e todo o trabalho realizado anteriormente acaba sendo perdido. Seria 364 

importante que o Comitê incentivasse a criação de Secretárias de Planejamento nos 365 

municípios e que os projetos sejam executados independentemente do gestor 366 

municipal. A Sra. Christina Fischer, perguntou se alguém mais teria alguma 367 

colaboração. O Sr. Ronaldo Mannarino falou que há assuntos suficientes para 2021, 368 

tendo em vista a complexidade de cada matéria. Na questão de resíduos sólidos é 369 

preciso encontrar algo concreto e a coleta seletiva porta a porta é um instrumento de 370 

divulgação da própria coleta seletiva. Esgotados os itens de pauta a Sra. Christina 371 

Fischer agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. E não havendo mais 372 

registros a fazer, eu Ronaldo Pimentel Mannarino____________________transcrevi 373 

a presente Ata de Reunião. 374 
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