
 

 

 

ATA DA 16ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO “SUSTENTABILIDADE 

NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS” 

DATA: 11 DE JUNHO DE 2012 

LOCAL: Secretaria Municipal de Serviços- SES, situada na Rua Líbero Badaró, 

425, 27º andar 

PARTICIPANTES: Ilderson de Oliveira França (SMDU); Heliana Lombardi 

Artigiani (SMDU); Guilherme Paiva (SEHAB); José Tibério H. Gonçalvez 

(SMSP); Deodoro Antonio Oliveira Vaz (SVMA); Fernanda Cristina S. C. Luiz 

(SVMA); Luisa Helena Alves de Mendonça (AMLURB); Marina Merussi Neiva 

(AMLURB); Danielle Campos Costa (SES); João Carlos Cordeiro Cavalcante 

(SES). 

CONVIDADA: Beatriz Rovere- Representante do Sindicato da Construção - 

SINDUSCON/SP  

 

 

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e doze, às 15h00min, se reuniram 

na sede da Secretaria Municipal de Serviços, situada na Rua Líbero Badaró, nº 

425, Centro, o Grupo de Trabalho “Sustentabilidade no Gerenciamento de 

Resíduos”. O coordenador deu início aos trabalhos, com a seguinte pauta: a) 

aprovação da ata anterior, referente à reunião do dia 07 de maio de 2012; b) 

análise e discussão das informações já incluídas no balanço de compromissos; 

c) Apresentação do Sindicato da Construção SINDUSCON/SP; d) Política 

Nacional de Resíduos Sólidos; e) outros. Aprovada a ata anterior pelos 

presentes, iniciaram-se os trabalhos sobre o balanço de compromissos. O 

coordenador informou que o arquivo do balanço de compromissos foi 

atualizado com informações prestadas pela AMLURB. Informa ainda que o 

arquivo digital foi devidamente repassado ao professor Oswaldo Massambani, 

esclareceu que ainda está no aguardo de mais dados para compor o trabalho e 

tão logo os obtenha encaminhará, via e-mail, cópia do balanço aos membros 

do grupo.  A participante Luisa se comprometeu a procurar mais subsídios 

para compor o artigo 9º, parágrafo único, da Lei nº 14.933/09, do balanço. 



Em discussão sobre o artigo 11 da referida lei, que trata sobre o uso de 

sacolas plásticas ou não biodegradáveis, resolveu-se entrar em contato com a 

Câmara Municipal a fim de obter informação se há algum projeto de lei em 

andamento. Iniciada a apresentação da SINDUSCON/SP sobre o tema “Gestão 

de Resíduos da Construção Civil”, a representante do SINDUSCON 

disponibilizou o arquivo referente à apresentação, anexo desta ata. O 

participante Ilderson sugeriu convidar para próxima reunião um representante 

da CETESB e os demais convidados que já participaram de reuniões 

anteriores. Sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi informado que o 

grupo se colocou à disposição para fornecimento de elementos técnicos 

necessários ao bom andamento do plano, através de ofício que se aguarda 

resposta; foi dado ciência de que o Plano Municipal já está em fase de 

conclusão e logo será finalizado. Encerrado os trabalhos. Lavrada a presente 

ata que será submetida à aprovação dos participantes do Grupo de Trabalho, 

na reunião seguinte.   

 

 

 

JOÃO CARLOS CORDEIRO CAVALCANTE 

Coordenador do Grupo de Trabalho “Sustentabilidade no Gerenciamento 

de Resíduos” 

 

 

 

 


