ATA DE REUNIÃO COM CATADORES DE LIXO
Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e quatorze as quatorze horas, no
Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara foi feita a reunião com o Vereador
Adalberto dos Santos Lemos com a presença do Secretário do Meio Ambiente Laoni
Dietrich. Essa reunião foi aprovada por todos os Vereadores, para chamar as
autoridades para uma discussão ampla com os catadores para saber o motivo que
estão sendo multados pela PATRAM. VEREADORADALBERTO DOS SANTOS LEMOS:
Solicito ao Senhor Laoni, Secretário do Meio Ambiente que venha a frente para
melhor conduzir a reunião. Foi convidado o Prefeito, a Promotoria Pública haja vista,
que é no coletivo, pois acredito que eles têm que opinar. A Exma. Dra. Ximena pede
desculpas, mas não pôde participar, mas sabe que é importante o trabalho dos
catadores, é relevante para o Meio Ambiente, pediu que levasse uma cópia da Ata
dessa reunião, para tomar ciência do que foi discutido aqui. Fui procurado pela
moradora Gabriela que levou uma multa da PATRAM de R$ 730,00 (Setecentos e
Trinta Reais), sendo a renda que consegue arrecadar catando lixo é de
aproximadamente R$ 200,00 (Duzentos Reais). Assim como esta moradora, vários
outros moradores estão levando multa. Penso que a multa que estão recebendo é
devido ao armazenamento. O Secretário Laoni pode esclarecer melhor achando uma
maneira de resolver esta situação. Gostaria de saber da Promotora Exma. Dra.
Ximena, qual a sua posição sobre esse assunto de reciclagem, mas infelizmente ela
não pode estar conosco. Peço também que não houvesse mais a penalização dos
catadores, pois são pessoas que vivem desse serviço. SECRETÁRIO LAONI DIETRICH:
Informo que somente compareceu na Secretaria, o senhor Roberto Becker que foi
autuado pela PATRAM e que até o presente momento não tínhamos conhecimento
desse assunto. Quando a PATRAM age em qualquer setor tanto de pássaros, como
lixo vem para nós a parte administrativa, que seria isso o seguinte. A Prefeitura com o
poder que tem recebe essa incumbência e, através da Promotoria, a PATRAM Lavra o
termo. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: A queixa dos moradores é de
que a PATRAM visita as casas não explica o que está de errado e encaminha o
morador ao FORUM, para falar com o Juiz. Os moradores ao chegarem ao FORUM,
recebem a informação com o valor que deverão pagar e nem chegam a falar com o
Juiz. Somente recebem instruções para aguardarem que serão chamados para uma
audiência. O que eles precisam é esclarecer o que está de errado e qual o motivo das
multas, qual a solução para não haver outras multas, sem precisarem parar de
reciclar. Mas como todos nós sabemos, estas pessoas continuarão catando e
armazenando em suas casas, pois precisam disso para sobreviver. O senhor Nenê, que
é o maior armazenador de sucata do Bairro me falou que o Prefeito prometeu fazer
um galpão para reciclagem no Bairro, mas que nunca foi feito. SECRETÁRIO MEIO
AMBIENTE LAONI DIETRICH: Após a PATRAM autuar, vai para Secretaria a parte
administrativa que é lavrar a questão das multas onde a lei será executada e
cumprida. Chegou semana passada para nós mais quatro processos: Senhores (as)
Francisco de Brito, Gabriela Aparecida da Silva, Ezequiel Rogerio Haack e Marlon
Jordano Haack. São estes os quatro processos que temos até então. A Promotora
envia para o Jurídico e este manda para a Secretaria do Meio Ambiente e então
vamos verificar. Temos o pensamento de fazer um galpão, apesar de termos uma
Cooperativa de Catadores. Muita gente deve ter participado dessa cooperativa, ela
foi criada quando fechou o lixão do Bairro Empresa e todos os catadores foram
Ata da reunião com os catadores de lixo, 16.04.2014

Página 1 de 3

convidados a participar desta cooperativa, que ainda está em atividade. A referida é
que dá andamento na Usina de Moquém. Mas se a Cooperativa não absorve a mão de
obra de vocês a solução do problema é fazer o galpão, não individual, o galpão serviria
para uma Cooperativa ou Associação. O Município não pode fazer esse galpão para
pessoa física, além disso o galpão vai precisar de Licenciamento Ambiental, que é a
exigência feita por parte da Brigada Militar, da PATRAM a todos os catadores.
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Pergunto porquê da PATRAM não dizer
que a causa da multa é a falta de Licenciamento Ambiental ou mesmo, a Secretaria
do Meio Ambiente não orientar os catadores que a questão do armazenamento é a
Licença Ambiental. Um senhor pergunta qual a lei que permite dar essas multas?
SECRETÁRIO LAONI DIETRICH: Informo que somente possuo o processo do Senhor
Roberto. Ainda não tenho conhecimento desse processo da senhora Gabriela.
SENHORA GABRIELA: Faço a entrega em mãos, ao Senhor Secretário do documento
que recebi no Fórum. Outra moradora pergunta sobre a reciclagem grande quem
recolhe? Quem vai limpar a rua? VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS:
Tenho certeza que o Licenciamento Ambiental é o motivo das multas. SENHOR
FRNCISCO DE BRITO: Pergunto ao Secretário Laoni, se a Prefeitura vai dar esse
licenciamento? DANIEL VIEIRA DASILVA: Quero saber sobre o galpão? SECRETÁRIO
LAONI DIETRICH:
O galpão poderá auxiliar uma Associação ou Cooperativa, não pessoas individuais.
Essa comunidade deverá se organizar em uma Associação ou Cooperativa para depois
pleitear o galpão de reciclagem. Mostram o documento que a senhora Gabriela
recebeu. Digo que esta multa é direta com o Juiz, acredito que não vai para a
Secretaria, não tenho conhecimento sobre a referida multa. SENHOR JAEL CRISTIANO
BURNET: Quero saber se precisa pagar a multa? SECRETÁRIO LAONI DIETRICH: Esses
documentos que estão sendo apresentados, foi feito direto com a Juíza, não tenho
conhecimento dessas multas. Outro morador questiona se o galpão será feito como?
No caso dos galpões seria feito nos Bairros, mas ainda estão estudando isso como
solução para o problema de armazenamento da reciclagem. O lixo precisa ser coberto
e precisa ter piso isso é o que exige a lei. O processo da PATRAM é visitar as casas,
olharem e fotografarem e pedir para se que se apresentem no Fórum. Lá estando,
receberão e explicações com os motivos pelo quais estão sendo autuados com uma
multa e caso não possam pagar terão que fazer trabalho comunitário. Seguirá um
processo contra a pessoa, mas tanto a PATRAM ou mesmo no Fórum, deveriam
explicar o porquê da multa, que na realidade seria devido armazenamento ou não? Se
for pelo armazenamento, então a PATRAM deverá explicar isso aos catadores, e, Meio
Ambiente e Administração deverão auxiliar os mesmos para regularizar esta situação.
SENHOR LEO GOMES DOS SANTOS: Podem multar sem explicar o motivo da multa?
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Secretario Laoni leve ao
Jurídico da Prefeitura para anular essas multas pois as pessoas não tem condições de
pagarem as mesma. Solicito também que, iremos encaminhar outra reunião para
solucionar esse problema de armazenamento. SECRETÁRIO LAONI DIETRICH: Tenho
conhecimento de cinco processos, aqueles que foram mencionados anteriormente e
explico o seguinte. O Meio Ambiente vai a residência, notifica o morador, pede que
compareça à Secretaria do Meio Ambiente, onde lá se faz um termo de ajuste. Caso o
catador tiver interesse de fazer um galpão, a Secretaria auxilia na Licença Ambiental.
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Secretário agende uma
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reunião com o Prefeito para fazerem esse galpão de armazenamento. A maioria
vende sua sucata para um armazenador senhor Marlon da empresa que poderia fazer
um galpão particular. SECRETÁRIO LAONI DIETRICH: Ocorrendo isto, poderemos
auxiliar para que tenha a Licença Ambiental. Mas, torna a dizer aos moradores que
eles deverão deixar a sucata neste galpão e não nos fundos de suas casas como tem
acontecido porque serão multados novamente pela PATRAM. Ficou combinado que o
Secretário vai marcar uma reunião com o Prefeito e fará um chamamento pelo rádio
para avisar os moradores da reunião. SENHORA GABRIELA APARECIDA DA SILVA:
Como vai pagará a multa se não pode trabalhar? SECRETÁRIO LAONI DIETRICH: Todos
seguem a Lei, o Meio Ambiente, a PATRAM, a Promotoria, portanto os moradores
também devem seguir.
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Me
comprometo de informar o dia da reunião, mas que os moradores saibam o que
querem fazer é uma Associação ou Cooperativa. VEREADOR TELMO VIEIRA: Digo que
o melhor é fazer uma Associação para encaminhar o assunto, que os moradores
devem se unirem, para que consigam ajuda da administração. VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Agradeço a presença de todos e prometo que
quando estiver agendada a reunião com o Prefeito,, avisarei todos os moradores.
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