
 

 

 

 

ATA DA 19ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO “SUSTENTABILIDADE 

NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS” 

DATA: 05 DE NOVEMBRO DE 2012 

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

425, 27º andar. 

PARTICIPANTES: Ilderson de Oliveira França (SMDU); Deize Perin (SVMA); 

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

Helena Alves de Mendonça (AMLURB); Marcele Theodoro Gonçalves 

(AMLURB); Silmara Ribeiro Marques (SMSP); Karine Piedade Pedrosa (SMSP). 

 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e doze, às 14h30min, se 

reuniram na sede da Secretaria Municipal de Serviços, situada na Rua Líbero 

Badaró, 425, 27º andar, o Grupo de Trabalho “Sustentabilidade no 

Gerenciamento de Resíduos”. O coordenador deu início aos trabalhos, com a 

seguinte pauta: a) aprovação das atas da 17ª e 18ª reuniões; b) Comunicação 

da alteração de participantes do grupo; c) comentários sobre a 

Apresentação  do  "Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

Município de São Paulo,  no que concerne as atribuições de SES e AMLURB; d) 

Inclusão de novas ações  "realizadas e em desenvolvimento"  no Balanço de 

Compromissos; e) Assuntos gerais. Aprovada as atas anteriores pelos 

presentes, iniciaram-se os trabalhos a participante Silmara comenta acerca da 

importância da implantação do projeto PAMPA, o coordenador comunica a 

substituição da participante Marina Merussi Neiva, representante da 

AMLURB, pela participante Luisa Helena Alves de Mendonça passa a ser 

representante titular e Marcele Theodoro Gonçalves ingressa como suplente. 

Comenta sobre a Comissão Extraordinária do Meio Ambiente da Câmara, que 

enviou e-mail ao representante indicado pela participante Silmara, 

questionando acerca do tema do uso de sacolas plásticas, conforme disposto 

no artigo 11 da Lei nº 14.933/09. Em resposta, a comissão remeteu algumas 

informações e esclarecimentos sobre o tema. O coordenador então sugere que 

as informações encaminhadas sejam inseridas no Balanço de Compromisso. 



A participante Marcele informa que possui alguns dados para inclusão no 

Balanço de Compromissos. A participante Luisa questiona a representante 

Silmara sobre o que falta, em sua opinião, para o projeto PAMPA se 

desenvolver. A participante Silmara explica que o fundamental é a 

disponibilidade de áreas para sua implantação. Reitera a necessidade da 

Secretaria do Verde e Meio Ambiente enviar material sobre o programa A3P, de 

modo que a coordenadora do programa disponibilize dados do projeto. 

Comenta a necessidade de se exigir nas compras certificado da madeira 

adquirida pela Administração, haja vista o forte poder de compra que detém o 

Poder Público. Explana que hoje a logística reversa dos pneus está tão bem 

implantada e bem disseminada que não há reclamações de descarte indevido 

do material. Foi solicitado a participante Deize Perin que busque informações 

sobre os equipamentos e programas de coleta seletiva, para inclusão no artigo 

9º, parágrafo único do balanço. Nada mais havendo a tratar foi 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” 


