
Ata da Reunião de 08/12/2010 do GT Sustentabilidade no Gerenciamento de Resíduos 

Presentes: Leda Maria Aschermann (SVMA/Coordenadora), Ilderson de Oliveira França (SMDU), 

Maria Cláudia Tordin Stenico (SMSP), Jean Cesare Negri (Coordenadoria de Energia da Secretaria 

de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), Sérgio Henrique Forini e Maria Augusta 

Antunes (ambos SVMA), Regina Alice de Souza Pires e Carlos Alberto Rodrigues da Silva (ambos 

EMAE), Deize Perin (Cine Belas Artes), Antonio Edison Martins da Silva e Loreley Bohrer Salgado 

(ambos LIMPURB). 

A coordenadora abriu os trabalhos do Grupo às 16h00min e iniciou os trabalhos sobre a destinação 

dos resíduos sólidos na cidade e as possíveis alternativas de solução.  Lembrou a coordenadora que 

recentemente foi informada de que em face do aumento do poder aquisitivo da população e do 

aquecimento da economia, a Pasta de Serviços já contabiliza um aumento de 16% na geração de 

volume de resíduos sólidos como um todo (domésticos, inertes/construção civil, hospitalar, poda e 

varrição). Os representantes de LIMPURB presentes informaram que o volume total de geração de 

resíduos é de aproximadamente 17.000 toneladas/dia; e que o custo mensal aproximado da coleta 

e destinação do volume citado é de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais). O 

representante de LIMPURB ainda observou que o atual contrato de coleta e destinação de resíduos, 

celebrado entre a SES e as concessionárias é válido por 20 (vinte) anos com previsão de 

realinhamento a cada 5 (cinco) anos; lembrando que em 2009, em que pese a previsão contratual, 

o primeiro realinhamento previsto não ocorreu.  O representante da Coordenadoria de Energia da 

SSE discorreu sobre a Declaração Conjunta de Colaboração Mútua, firmada em 1997, entre o 

Estado de São Paulo e o Estado Livre da Baviera que possibilitou até a presente data, o 

desenvolvimento de ações bem sucedidas de cooperação técnica entre ambos os Estados, como o 

Projeto Aqüífero Guarani, desenvolvido na Região de Ribeirão Preto, finalizado com excelentes 

resultados em abril de 2004. Destaca-se também no âmbito desse Protocolo firmado, a assinatura 

em outubro de 2002, da Carta de Intenções na área de Gerenciamento de Resíduos que culminou 

com a elaboração do projeto intitulado “Gerenciamento de Resíduos Sólidos – Uma Visão de 

Futuro”, firmado entre as Secretarias de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e do Estado Livre 

da Baviera, desde 2004 e cujo Termo Aditivo foi assinado em dezembro de 2006. Citou o fato de 

existirem mais de 800 (oitocentas) usinas de geração de energia a partir de resíduos no mundo (as 

chamadas WtE – Waste to Energy); assim como a questão econômica dos investimentos no setor 

aqui no Brasil. O representante de SSE ainda apresentou o Relatório Executivo da modelagem de 

gerenciamento de resíduos urbanos, denominado Implantação de Central de Tratamento de 

Resíduos no Estado de São Paulo, parte integrante de um Seminário Internacional promovido pelo 

Governo do Estado; e cujo material digital foi disponibilizado para os membros do GT. 

Recomendou-se a exibição da referida apresentação para o titular da Pasta de Serviços (SES) e 

LIMPURB, considerando na ocasião a necessária presença das duas empresas concessionárias 

daquela Pasta, ficando os respectivos encaminhamentos a cargo da coordenadora do GT, inclusive 

no tocante à possível apresentação do referido conteúdo ao Comitê Municipal de Mudanças 

Climáticas e Ecoeconomia.  Isso posto, a coordenadora encerrou os trabalhos do grupo, e encerrou 

a reunião às 18h00min. 


