
ATA DA REUNIÃO DO CADES – DIA 30.03.16 ÀS 19:30 HS 

 

 Os representantes poder público: 

 

Luiz Gabriel 

Paulo Maluf 

Bianca de Carvalho 

Urias Rodrigues (Palestrante) 

Sérgio Martins  

Manolo Gomes 

Yoka Safoni 

Paulo Fernando Turci Geremias – Conselheiro do Cades 

José Antonio Varela Queija – Presidente do Cades 

 

 

 Conselheiros Cades – Presentes: 

 

Rosana Ferreira altafin 

José Trindade Célis 

Margô Lima 

Célia Regina Palma Martins 

 

 

 

 Participação Especial: Moradores da Região da Lapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAUTA: LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A (LOGA) 

 

Rosana (Conselheira do Cades) com saudação de Boas Vindas, à todos os 

participantes. 

Em seguida, Urias desdobra sobre o tema apresentado. Explica que a coleta de 

resíduos teve início em 2004 e a empresa fica com contrato vigente durante 20 

anos. 

Gerenciamento de resíduos – 12.000 toneladas de resíduo. A empresa é 

formada por 1800 colaboradores, tem responsabilidade em coletar transportar 

e fazer a triagem dos resíduos. 

 A Unidade da Ponte Pequena apresenta dificuldade em fazer a triagem dos 

resíduos, devido ao grande volume. Orientou que é necessário ainda um 

grande investimento para que não haja necessidade do lixo ir direto para o 

aterro e sem passar pelo transbordo. Comentou sobre a operação Céu aberto 

da Ponte Pequena e também apresentou os equipamentos que são utilizados 

na Estação Transbordo. 

 

Foram destaque, como exemplo de usinas de transbordo (Internacionais): 

 

 Harlem rivem 

 Metropolitan 

 Maxwell Transfer Station 

 

Já no Brasil, o Processo de Licenciamento Ambiental, passa por diversas etapas. 

Como: Eia Rima, Audiência Pública, Análise e aprovação de órgãos ambientais  ( 

nessa fase o projeto já é liberado para a Instalação). Durante esse processo 

existe uma análise do zoneamento para Instalar uma Usina. 

Houve a apresentação dos projetos arquitetônicos da Instalação da Loga na Rua 

Colares – Unidade Anhanguera 

 

 Ao encerrar a apresentação, a Rosana – Conselheira fez a leitura de perguntas 

e respostas, que havia sido apresentado à ela anteriormente a reunião. Devido 

várias perguntas, os moradores solicitaram para enviar por e-mail. Sendo assim, 

ficou acordado que as respostas seriam providenciadas por Urias Rodrigues 

(Loga) e  José Antonio Varela Queija no decorrer daquela semana. 

José Queija agradeceu a participação e colaboração de todos, encerrando essa 

reunião. 

 



ADENDO À ATA DA REUNIÃO DO CADES - DIA 30.03.16 

Estava presente João Batista Silva Mazzini Conselheiro Suplente do Cades.  

Rosana Ferreira Altafin Conselheira Titular anunciou oficialmente sua saída do Cades.   

 


