
co município a cumprir as
exigências da investigação.

— A conclusão da pesquisa
é que falta transparência. Por
lei, é obrigação das prefeitu-
ras e órgãos públicos divul-
garem informações que
dêem respaldo à prestação
de serviço — afirma
Henrique Silvei-
ra, coordena-
dor executi-
vo da ONG.

A Prefei-
tura de
Queima-
dos disse
que publica
regularmen-
te seus contra-
tos no portal de
transparência, e
sugeriu um erro no sis-
tema durante a consulta. Bel-
ford Roxo informou que está
adequando seu novo canal de
acesso à informação, implan-
tado recentemente e que não
funcionava na gestão anterior.
A administração de Seropédi-
ca respondeu que seu portal
está em fase de transição.
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B Dos 21 municípios da Regi-
ão Metropolitana, Belford
Roxo, Queimados e Seropé-
dica são os menos transpa-
rentes na hora de especificar
suas decisões a respeito da
administração do lixo. É o
que diz uma investigação re-
alizada ao longo de 55 dias
pela Casa Fluminense, uma
Organização Não Governa-
mental (ONG) carioca.

A pesquisa tinha dois re-
quisitos: as prefeituras deve-
riam apresentar, em seus
portais de informação, os
atuais contratos firmados
com prestadoras de serviço
de coleta e tratamento de re-
síduos e determinar se os
acordos eram ou não feitos
por licitação. A organização
concluiu, depois de verificar
as páginas de cada governo
na internet, que as três cida-
des da Baixada falharam na
divulgação, uma vez que ne-
nhum dos dados ou docu-
mentos procurados estava
disponível. Niterói foi o úni-

Falta transparência
Segundo pesquisa, Seropédica, Belford
Roxo e Queimados são as cidades que
menos divulgam gestão de resíduos
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Lixo no bairro Retiro dos Califas, em Belford Roxo. Município não divulgou contratos em site
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