
 

 

 

 

ATA DA 20ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO “SUSTENTABILIDADE 

NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS” 

DATA: 10 de dezembro 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); Deize Perin (SVMA); Fernanda Cristina S. C. Luiz (SVMA); 

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

Theodoro Gonçalves (AMLURB); Silmara Ribeiro Marques (SMSP); Karine 

Piedade Pedrosa (SMSP). 

 

Aos dez dias do mês de dezembro 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 da 19ª ata de reunião; b) Apresentação do 

Balanço de Compromissos com as realizações do grupo em 2012; c) Assuntos 

gerais. Aprovada a ata anterior pelos presentes, iniciaram-se os trabalhos. O 

coordenador explicita sobre as inclusões de novas informações no balanço de 

compromisso. Conforme acordado na ata anterior, foi solicitado a participante 

Deize Perin que buscasse informações sobre os equipamentos e programas de 

coleta seletiva, para inclusão no artigo 9º, parágrafo único do balanço, no 

entanto, restou prejudicado a inclusão das informações haja vista que a 

representante da Secretaria do Verde e Meio Ambiente não obteve retorno do 

quanto solicitado. Diante disso, e em virtude da necessidade de complementar 

o balanço e demais informações, o coordenador deliberou encaminhar ofício a 

Secretaria do Verde e Meio Ambiente a fim de solicitar elementos sobre o 

programa A3P e sobre os parâmetros técnicos para os equipamentos e 

programas de coleta seletiva que trata o parágrafo único do artigo 9º do 

balanço. A participante Silmara comenta que acompanhou o evento 

SUSTENTOTAL, destaca a apresentação do tema “Logística Reversa”, se 



compromete a buscar link com as informações do evento. Fala ainda que 

obteve contato com a idealizadora do PAMPA e propõe marcar uma 

apresentação do projeto ao grupo. O coordenador sugere aprovação do 

calendário de 2013, no qual ficou designado que as reuniões do grupo de 

trabalho se realizarão toda segunda terça-feira de cada mês, às 15h00min 

(calendário anexo a presente ata). Nada mais havendo a tratar foi lavrada a 

presente ata com aprovação dos participantes do Grupo de Trabalho.   

 

 

 

JOÃO CARLOS CORDEIRO CAVALCANTE 

Coordenador do Grupo de Trabalho “Sustentabilidade no Gerenciamento 

de Resíduos” 


