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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA NO ANO DE 2018

A atuação da Comissão

Por meio do Decreto Municipal nº 16.124, de 24 de abril de 2015, foi criada a Comissão

de Acompanhamento do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que tem

como objetivo realizar o monitoramento e a avaliação permanente da execução do PMGIRS

pelos gestores, técnicos e sociedade civil e a adequação do mesmo às mudanças de cenários. 

A  Comissão  realiza  encontros  mensais  e  é  composta  por  representantes  do  poder

público, da sociedade civil organizada, das Universidades e do setor Empresarial. A formação da

Comissão atendeu a Diretriz 30 do PMGIRS e deverá acompanhar o cumprimento das metas e

diretrizes fixadas no referido Plano emitindo relatórios acerca do cumprimento das ações e

realizando o seu acompanhamento e a revisão do PMGIRS.

A Comissão tem buscado dar profundidade as ações de gestão de resíduos no município,

apoiar a resolução de problemas, verificar o cumprimento das diretrizes e metas do PMGIRS,

divulgar e popularizar o plano, além de propor melhorias ao processo.

Em dezembro de 2018 foi realizada a nomeação de novos membros para Comissão de

Acompanhamento do PMGIRS a fim de atualização dos membros e instituições participantes,

bem  como  garantir  maior  participação  e  compromisso  de  secretarias  municipais  no

planejamento e execução do PMGIRS.

A revisão do PMGIRS

Em 2017 a Comissão atuou na Revisão do Documento do PMGIRS, com a avaliação das

diretrizes, revisão, das metas e estratégias para a sua implementação. 

Para a revisão do documento continuou-se com os grupos de trabalho formados para a

adequação do PMGIRS ao Plano Plurianual, contudo está em andamento o processo de revisão

estendido até meados de 2019, que deverá  ser apresentado à população em audiência pública

para aprimoramentos

A Comissão realizou em 2018 cerca de  7 reuniões ordinárias e cerca de 15 reuniões

específicas envolvendo  os  grupos  de  trabalho  para  a  revisão  do documento  do  PMGIRS  e

aprofundamento nos temas, descritos na tabela 1.
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Tabela 1 - Reuniões ordinárias realizadas em 2018 e  temas desenvolvidos 
Datas das reuniões Pautas/temas desenvolvidos
11/05/2018 - 22ª ATA de 
atividades da Comissão 
de Acompanhamento do 
PMGIRS Piracicaba

Local: ESALQ – USP 
RECICLA
Das 08:30 às 11:30 hs

Pautas:
- Apresentação do cronograma - 10'
- Apresentação dos trabalhos do GT PGRS - 50'
- Apresentação dos trabalhos do GT Educação Ambiental - 50'
- Encerramento
Informes:
- Ana Meira -   fez convite aos membros para participação da Revisão do Plano Diretor
Socioambiental  do campus "Luiz de Queiroz" no dia 22/05/18 das 13:30 às 17:30 hs.
-  Beth  Nunes-   informou  sobre  as  palestras  que  estão  acontecendo  no  Sesc  com
apresentações de módulos no tema ambiental.

Foi iniciada a apresentação pela Beth das diretrizes no Grupo de Trabalho de Educação
Ambiental,  Diretriz  3, colocando  que  algumas  ações  do  plano  anterior  não  foram
cumpridas, por dificuldades , como por exemplo, mudanças professores da rede de escolas,
e que  houve mudanças nessa diretriz. O plano de EA estava muito engessado. Não tem
como colocar neste momento o Plano do GMEA, por não estar concluído, podendo ser
incluso em futura revisão do PMGIRS. 
Mayara informou que está em andamento um contrato entre a Prefeitura do Município de
Piracicaba e Ares PCJ para redução do porcentual da Educação Ambiental, passando de 1%
para 0,5%. Será criado neste novo acordo um Fundo Municipal que irá gerir as finanças
desse valor. Ficou sugerido entre os membros da comissão, que esse Fundo Municipal seja
específico para a questão ambiental e voltado para Resíduos Sólidos.
Foi sugerido a inclusão de nova meta para PGRS que deverá ser trabalhado em cada escola
separadamente.
Na  diretriz 4, ficou de verificar a questão do perímetro, pois foi contemplado somente a
área urbana, não estando junto a área rural. Foi discutido que existem núcleos urbanos
dentro de área rural  e que estes deverão ser priorizados,  mas não podemos deixar  de
atender todos os núcleos já existentes.
Na  diretriz  5,  verificar  a  possibilidade  de  execução  de  cartilha  ou  folders  para  cada
secretaria específica, informando e orientando sobre a destinação correta de cada resíduo.
Nos  contratos  público,  solicitar  que  seja  realizado  com  os  funcionários  terceirizados,
orientação da destinação dos resíduos. Incluir neste processo o setor de comunicação da
Prefeitura de Piracicaba, para ampla divulgação. Fazer uma revisão nos indicadores dessa
diretriz.
As diretrizes foram aprovadas, com correções a serem executadas.
A seguir iniciou a apresentação do Fabiano no Grupo de Trabalho do PGRS.
Diretriz 1, incluir a justificativa na diretriz, conforme a Lei PNRS 12.305/10  e o projeto de
Lei do PGRS. Foi sugerido a apresentação para os vereadores antes da aprovação. Celise
informou que já realizamos um debate com a Comissão de Meio Ambiente na Câmara,
representado pelos Vereadores, Nancy Thame, Paraná e Cap. Gomes, colocando os pontos
e justificativas da necessidade de aprovação da Lei do PGRS, no qual foi entendida pelos
membros da comissão da Câmara Municipal.
Em  sua  apresentação,  Fabiano  informou  que  a  solicitação  da  Sedema  à  Secretaria  do
Estado  do  Meio  Ambiente  para  a  criação  de  banco  de  dados  sobre  resíduos  não  foi
atendida.
Ludmar informou que em reunião do PDUI – Aglomerado de Piracicaba, já foi criado um
banco de dados pelo governo do Estado e está disponibilizado no site da CETESB, no qual o
governo do estado irá trabalhar.
Sobre as diretrizes 1 e 2, o Fabiano fez a apresentação e devido a algumas sugestões de
alteração,  ficou  de  enviar  o  texto  à  Comissão  para  que  sejam  inseridas  propostas  de
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alterações pontuais.
17/05/2018 - 23ª ATA de
atividades da Comissão

de Acompanhamento do
PMGIRS Piracicaba

Local: ESALQ – USP 
RECICLA
Das 08:30 às 11:30 hs

PAUTA:
-Informes - 5'
-Finalização da apresentação dos trabalhos do GT PGRS - 30'
-Apresentação dos trabalhos do GT Transparência - 30'
-Apresentação do GT Gestão Municipal - 60'
-Encerramento

Ana  Meira  iniciou  a  apresentação  do  Grupo  de  Trabalho  de  Transparência,  Soluções
Consorciadas com Outros Municípios, iniciando com a  Diretriz 29: Desenvolver a gestão
de  resíduos  sólidos  de  forma  associada  aos  municípios  da  Aglomeração  Urbana  de
Piracicaba  (AU-Piracicaba),  onde  houve  grande  debate  na  questão  de  recebimento  de
resíduos sólidos urbanos de outros municípios, devido a falta de clareza do funcionamento
operacional da CTR Palmeiras. A técnica Lucilene da CETESB esclareceu quanto às Licenças
existentes e em andamentos, inclusive que na ampliação prevista (em andamento) a CTR
Palmeiras  poderá  receber  resíduos  de  outros  municípios,  não  sendo  exclusividade  do
município de Piracicaba. Adriana e Juan propôs como meta, devido a falta de clareza e
conhecimento dos demais municípios,  priorizar os municípios do Aglomerado Urbano, pela
falta de implantação total da CTR Palmeiras ao que se propõem, em virtude de não estar
totalmente  em operação.  Na  avaliação  da  comissão  do  PMGIRS  (até  2022)  deverá  ser
revista esta meta através das tecnologias disponíveis e capacidade instalada. Quanto ao
diagnóstico e viabilidade de estudo dos resíduos sólidos do aglomerado urbano, está sendo
liderado pela EMPLASA, coordenadora do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado do
Aglomerado Urbano de Piracicaba, que foi contratada pelo governo do estado de São Paulo
para  atuar  com os  municípios  do Aglomerado Urbano de Piracicaba.  Foi  proposto pela
Comissão PMGIRS a criação de uma comissão para estudar requisitos técnicos mínimos
onde deverá conter diretrizes e metas para contrato entre municípios, devendo partir da
Prefeitura de Piracicaba, Empresa Reguladora e demais representantes do município. Prazo
de  6  meses  para   conclusão  desta  atividade.  Os  requisitos  deverão  ser  elaborados  e
autorizados por ato normativo municipal  ou similar no prazo de 1 ano. MONITORAMENTO
E  AVALIAÇÃO  DO  PLANO  -  Diretriz  30: Realizar,  de  forma  sistemática  e  objetiva,  o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do Plano de Resíduos Sólidos e de seus
impactos, garantindo a transparência e a participação social. Foi colocado pelo Ludmar a
necessidade  de  reestruturar  a  Comissão  de  Acompanhamento  do  PMGIRS  Piracicaba,
devido a ausência de alguns representantes de entidades e /ou falta de representação de
alguns segmentos que deverão atuar em conjunto do Plano. Quanto a disponibilização do
relatório de atividades da comissão de acompanhamento do PMGIRS, foi disponibilizado no
site o relatório do ano de 2017. Porém, os membros da comissão presentes nesta reunião
sugeriram a alteração da apresentação do Relatório das atividades da comissão passar de 1
ano   para 2 anos, sendo no 1º semestre do ano subsequente. Referente a contratação de
um  funcionário  para  administrar  as  atividades  da  comissão  de  acompanhamento  do
PMGIRS e demais atividades do Plano, a Comissão entende que continua a necessidade da
contratação deste funcionário por parte da Prefeitura, o que não ocorreu até a presente
data, conforme consta na diretriz 30, para atender as necessidades específicas do PMGIRS,
com prazo até 2022.  PARTICIPAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA - Diretriz 31: Garantir a
ampla participação social e transparência no processo de elaboração, monitoramento,
avaliação  e  execução  da  gestão  de  resíduos  do município  de  Piracicaba.  Ficou  como
sugestão pela Carmem Blanco e demais membros da comissão, retirar todos os detalhes,
pois  já  foram cumpridas e colocar  somente até  os indicadores,  justificando que estava
duplicado a 2ª Meta da diretriz  31 com a Meta da diretriz  30.  Foi proposto pela Profª
Adriana que fosse inclusa na meta e estratégia da Diretriz 30. Não houve tempo plausível
para reapresentação das diretrizes do GT do PGRS e apresentação das diretrizes do GT
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Municipal, encerrando assim as atividades.
14/06/2018 - 24ª ATA de
atividades da Comissão

de Acompanhamento do
PMGIRS Piracicaba

Local: ESALQ – USP 
RECICLA
Das 08:30 às 11:30 hs

PAUTA: 
- Informes;
- Apresentação do GT do PGRS - Fabiano;
- Apresentação do GT de Logística Reversa - Bruno;
- Encerramento.

Informes: 
- Ludmar sugeriu a revisão do cronograma dos trabalhos da comissão, visto que o mesmo
está atrasado em relação as datas sugeridas. Os membros da comissão concordaram e ficou
do  Ludmar  refazer  e  passar  para  o  grupo  o  novo  cronograma  para  aprovação.  Celise
informou  sobre  a  intenção  de  realização  da  Audiência  Pública  a  ser  realizada  no  dia
26/06/2018,  às  19:00 hs  na  Câmara Municipal  de  Piracicaba,  sobre o  Convênio com o
Consórcio CONSIMARES. 
- Tatiana informou que a Logística Reversa de Embalagens foi assinada e será parte nos
licenciamentos ambientais das empresas. Tatiana também informou sobre as palestras que
aconteceram na SIMESPI sobre Meio Ambiente nas datas de 19 a 21 de junho.

 Bruno  iniciou  a  apresentação  do  Grupo  de  Trabalho  de  Logística  Reversa,  sendo  5
Diretrizes conforme segue:   Diretriz 27: Manter o Programa de recolhimento e destinação
adequada  de  embalagens  vazias  de  agrotóxicos,  realizada  pela  COPLACANA.  Foi
informado  a  Comissão  que  o  GT  Logística  Reversa  realizou  uma  reunião  chamando
representantes da Coplacana, CATI, SEMA e demais membros do GT de Logística Reversa
onde foi  trabalhado o tema de resíduos agrossilvopastoris  de forma mais ampla e não
somente do retorno de embalagens vazia de agrotóxicos. Na reunião, foram sugeridos os
seguintes tópicos: - levantamento/diagnóstico de carcaças de animais e restos de fezes dos
animais; - buscar dados da CASA de AGRICULTURA, inventário com dados secundários; -
verificar os dados da Coplacana referente as embalagens de agrotóxico quanto ao retorno,
ao  receituário  agronômico  e  a  reciclagem  destes  resíduos,  sendo  disponibilizado  pelo
representante da Coplacana, Sr. Ricardo,  uma visita técnica a fim de verificar o processo; -
verificar  outras  fontes  de  dados  sobre  produção  através  da  LUPA  (Levantamento  de
Unidades de Produção Agropecuária);  -  verificar  a  implantação da coleta  seletiva  Rural
através de Ponto de Entrega Voluntária.  A definição dos resíduos agrossilvopastoris,  de
acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA 458/2013, será
descrito  pelo  Bruno  com  o  auxílio  da  professora  Adriana.  Bruno  irá  verificar  junto  ao
contrato dos Resíduos de Serviço de Saúde, se está incluso a coleta dos resíduos rurais e
como é realizado a coleta. Quanto a  diretriz 18, resíduos pneumáticos:  Realizar a gestão
compartilhada dos resíduos pneumáticos conforme a PNRS, o Ludmar informou que a
Prefeitura de Piracicaba através da Procuradoria Geral e da SEDEMA, notificou a Reciclanip
na data de 13/03/2018 com prazo de 90 dias  para  retorno da mesma.  Diretrizes  19 –
Realizar  a  gestão  compartilhada  dos  resíduos  perigosos  (eletroeletrônicos,  pilhas  e
baterias  e  lâmpadas fluorescentes)  conforme o que dispõe a PNRS,  foi  sugerido pelo
Bruno a alteração da descrição no PMGIRS Piracicaba do tema: Resíduos Perigosos para
Resíduos de Logística Reversa. Incluindo também a diretriz 24 que trata de Resíduos de
manutenção de transportes como resíduos da Logística Reversa, sendo embalagens de óleo
lubrificante  e  óleo  lubrificante.  Os  membros  presentes  nesta  reunião,  aprovaram  as
sugestões de alterações dos termos a serem usados na revisão do PMGIRS Piracicaba.

21/06/2018 - 25ª ATA de
atividades da Comissão

de Acompanhamento do
PMGIRS Piracicaba

PAUTA:
 -Informes;
- Apresentação das diretrizes do GT de Gestão Municipal – Ludmar 
- Encerramento.
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Local: 
ESALQ – USP RECICLA
Das 14:00 às 17:00 hs

Informes: 
-  Celise  informou  sobre  a  reunião  que  está  acontecendo  no  Engenho  Central,  entre
Prefeitos  e  Secretários  sobre  a  gestão  de  resíduos  sólidos  do  Aglomerado  Urbano  de
Piracicaba. 
-  Referente  aos  Indicadores  do  PMGIRS  Piracicaba,  foi  colocado  por  Celise  que  está
concluído, porém falta tabelar de modo a disponibilizar no site, sendo encaminhado para a
Ana e o Arthur para adequações finais. Os membros da Comissão presentes nesta reunião,
ao analisar alguns dos indicadores, sugeriram criar indicadores de resíduos comparativos
com os indicadores do País, Estado e outros Municípios. 
- Foi ainda comunicado aos presentes a oficialização de indicação dos membros para a
Comissão do PMGIRS Piracicaba. Ludmar apresentou novo cronograma para seqüência dos
trabalhos da comissão, o qual foi  discutido e aprovado pelos membros presentes. 
- Ludmar também informou sobre a notificação a Associação RECICLANIP, Logística Reversa
de Pneus,  no qual  venceu e  não obteve retorno da mesma,  devendo ser  analisado as
conseqüências pelo setor jurídico da prefeitura municipal de Piracicaba. 

Ludmar  iniciou  a  apresentação  das  Diretrizes  do  GT  de  Gestão  Municipal.  Diretriz  6:
Fortalecer  a  Cooperativa  Reciclador  Solidário,  devendo  ser  substituído  por  Diretriz  6:
Fortalecer a Cooperativa Reciclador Solidário e outras formas de associação de catadores
de materiais reutilizáveis e/ou recicláveis. Promover ações de valorização e fortalecimento
da  Cooperativa  Reciclador  Solidário  e  outras  formas  de  associação  de  catadores  de
materiais  reutilizáveis  e/ou  recicláveis,  com  o  objetivo  de  fortalecer  sua  autonomia,
capacidade de gestão, triagem e venda de recicláveis, e oferecimento de trabalho e renda
digna  com  justa  distribuição  dos   recursos  captados,  saúde  e
segurança.Problema/justificativa:  A  PNRS  (Lei  12.305/2010)  tem  como  um  de  seus
instrumentos o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou outras formas
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e/ou recicláveis. A PNRS prioriza no
acesso  aos  recursos  da  União  os  municípios  que  implantarem a  coleta  seletiva  com a
participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e/ou recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. No município de
Piracicaba a Cooperativa do Reciclador Solidário atua desde 2001, com importante papel
para  viabilizar  o  beneficiamento dos recicláveis  gerados no município,  necessitando de
programas  e  ações para  manter  e  ampliar  sua  atuação  no município.  Novas  iniciativas
precisam  ser  estimuladas  e  apoiadas,  considerando  a  atuação  precária  de  catadores
individuais e a necessidade de programas para esse segmento.

29/06/2018 - 26ª ATA de
atividades da Comissão

de Acompanhamento do
PMGIRS Piracicaba

Local: ESALQ – USP 
RECICLA
Das 14:00 às 17:00 hs

PAUTA:
-Informes;
-Atas anteriores;
-Documentos nomeação da prefeitura do Campus "Luiz de Queiroz e  Esalq;
- Informações sobre encontro dos prefeitos no Engenho Central, funcionário da SMA Luigi;
- informações sobre a Audiência Câmara Municipal referente a Consimares;
- Apresentação das diretrizes do GT de Gestão Municipal – Ludmar 

Informes:
- Celise informou sobre as ATAS anteriores que precisam ser assinadas pelos membros da
Comissão e que foi disponibilizado no site da SEDEMA os indicadores do PMGIRS ano 2017,
www.sedema.piracicaba.sp.gov.br/ limpeza pública PMGIRS, última foto (clicar duas vezes)
disponível em dowload;
- Adriana comentou sobre dados que trabalhamos nos indicadores onde é usado somente
os RSD – Resíduos Sólidos Domiciliares, a Professora Adriana solicitou que seja incluso os
Resíduos Públicos, ficamos de averiguar com os demais indicadores do Estado de São Paulo
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e possível alteração na Revisão do PMGIRS; 
- Foi comentado pelos membros presentes o trabalho da Secretaria de  Saúde referente aos
Acumuladores,  as  pessoas  que  se  autodeclaram  catadores  no  cadastro  da  SEMDES  e
referente ao MEI – Micro Empreendedor Individual,  
- Ludmar  comentou sobre a indicação de novos membros da SEMDES, Secretaria de SAÚDE
e SEMTRE, como possibilidade de melhorar essas informações e criar ações voltadas a esse
público; 
- Ludmar ressaltou sobre a nomeação da ESALQ quanto a prefeitura Campus e quanto a
Univerdade, tendo um desencontro de informação onde a Ana entrou em contato com a
prefeitura do Campus e sugeriu que fosse realizado outro documento; 
- Celise ficou de solicitar documento final sobre a reunião que ocorreu no Engenho Central,
entre Prefeitos e Secretários sobre a gestão de resíduos sólidos do Aglomerado Urbano de
Piracicaba e também de anexar nesta ATA o registro final da Audiência que ocorreu na
Câmara Municipal sobre a CONSIMARES; 

Ludmar apresentou as Diretrizes 07 à 13 (que estão detalhadas no documento de revisão
do plano)
Diretriz  7:  Promover  ações  de  valorização  dos  trabalhadores  e  empreendimentos
informais que atuam na coleta, separação e comercialização de materiais recicláveis, bem
como  em  outras  etapas  de  gerenciamento  de  resíduos  sólidos.    O  município  conta
atualmente  com  diferentes  pessoas  e  empreendimentos  informais  voltados  a
gerenciamento de resíduos.  Além de realizar  um diagnóstico que permita  conhecer  de
forma precisa essa realidade (Ação prevista na seção “Mecanismos para a Formação de
Fontes  de  Negócio”),  são  necessárias  ações  específicas  e  articuladas,  voltadas  aos
recicladores  informais,  buscando valorizar  e  incentivar  o  seu  trabalho,  trazê-los  para  a
formalidade  e  definir  um  modelo  que  não  promova  a  competição  entre  esses
trabalhadores e a coleta porta-a-porta promovida pelo poder público.
Diretriz 8: Promover, incentivar e fomentar negócios e a geração de emprego e renda 
relacionados às atividades de gerenciamento de resíduos realizadas no município, através
da articulação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 
Renda, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social.  Piracicaba possui várias atividades geradoras de trabalho e renda
relacionadas ao gerenciamento de resíduos. Entretanto, ainda não existe um amplo 
diagnóstico sobre o tema ou ações articuladas voltadas a promoção e incentivo ao setor. 
Secretarias municipais relacionadas ao tema, devem planejar e desenvolver um diagnóstico
de empreendimentos formais, informais e potenciais nessa área, definindo planos de ação 
e promovendo a captação de recursos para aplicação em negócios com resíduos sólidos, 
promovendo a geração de novos empreendimentos, postos de trabalho e renda. Diretriz 10
-  Serão coletados dados com Polícia Ambiental Estadual e Municipal, CETESB  (Celise, 
Lucilene e Ana);  Diretriz 11: Elevar a porcentagem do resíduo sólido domiciliar coletado 
no município de Piracicaba, de 99,8% para 100%. O serviço de coleta de resíduos sólidos 
urbanos domiciliares é disponibilizado para 100% do município de Piracicaba. Porém por 
questões culturais e/ou de moradias irregulares, existe uma parcela considerada 0,2% 
(conforme IBGE – 2010), que descartam os resíduos em áreas verdes, próximo a córregos e 
rios ou realizam a queima dos mesmos. Diretriz 12: Desenvolver ações, visando a não 
geração e a redução per capita de resíduos sólidos urbanos domiciliares coletados no 
município de Piracicaba. Conforme dados da ABRELPE 2016, a região sudeste coletam em 
média 1,19 kg/hab/dia, enquanto o município de Piracicaba coletou em 2016 o equivalente
a 1,22 kg./hab/dia, incluso resíduos domiciliares e resíduos de limpeza pública. Diretriz 13: 
Implantar (acompanhar as atividades) a Central de Tratamento de Resíduos Palmeiras 
para triagem, compostagem, geração de energia e aterramento dos rejeitos dos resíduos 
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sólidos domiciliares. Atualmente, os resíduos orgânicos são encaminhados para os aterros 
sanitários licenciados da Empresa Estre Ambiental S/A localizada no Centro de 
Gerenciamento de Resíduos de Paulínia/SP e para o Aterro Sanitário Essencial Central de 
Tratamento de Resíduos Ltda. localizada no município de Rio das Pedras/SP. A Prefeitura 
Municipal de Piracicaba está trabalhando com Parceria Público Privada empresa Piracicaba 
Ambiental S.A. para que a disposição final destes resíduos gere composto e energia.Com a 
implantação da CTR Palmeiras, por meio da PPP, os resíduos sólidos domiciliares passaram 
a ser gerenciados no município. A Parceria Público Privada prevê a biometanização  e TMB 
– Tratamento Mecânico Biológico e aterramento dos rejeitos. A PPP permite que além das 
destinações atuais, novas tecnologias ambientalmente adequadas possam ser adotadas.

Na reunião foram sugeridas a revisão, organização e inclusão de novas metas e ações para 
cada uma das diretrizes.

08/11/2018 - 27ª ATA de
atividades da Comissão

de Acompanhamento do
PMGIRS Piracicaba

Local: 
ESALQ – USP RECICLA
Das 14:00 às 16:30 hs

PAUTA:
- Informes;
- Resultados das apresentações dos GTs e situação atual;
- Informes referente a PL 19 e outros;
- Organizar a recepção dos novos membros para acompanhamento da comissão.

Informes
 -  Celise iniciou falando sobre os andamentos da PL 19/18, informando que constavam
pautas no Projeto de Lei que não havia necessidade de constar.
-   Celise informou também que será colocado em Decreto a questão da cobrança pelo
serviço,  quantidade  mínima  a  ser  coletada  e  quem  poderá  assinar  os  Planos  de
Gerenciamento de Resíduos – PGRS.
-  Celise e Ludmar informaram a respeito dos novos membros que passam a compor a
comissão e ficou agendado para o dia 07/12/18 uma apresentação para os novos membros
sobre o PMGIRS. Celise informou sobre reuniões que estão acontecendo junto a Secretaria
de Saúde do município na questão dos resíduos por eles gerados. 

Após isso, Celise e Ludmar fizeram uma explanação sobre os andamentos de cada grupo de
trabalho, sendo: GT de Transparência já foi apresentado pela Ana, faltando correção final e
repassar para a comissão. GT PGRS já foi apresentado pelo Fabiano, faltando correções do
PL 19/18 e reapresentar para a comissão. GT Logística Reversa, foi apresentado pelo Bruno,
faltando  algumas  correções  e  repassar  para  análise  final  da  comissão.  GT  Educação
Ambiental, apresentado pela Beth, o qual a mesma informou que estão no aguardo do
Plano  de  Educação  Ambiental,  mas  que  já  foram  realizados  acertos  que  faltavam  nas
diretrizes, o qual será repassado para a comissão. Beth informou também que o GMEA
encaminhou documento a Sedema, para parecer a respeito da diminuição da verba de 1%
para 0,5% da PPP – Parceria Público Privada para Educação Ambiental e também a respeito
se esta verba ficará com a Ares ou Sedema para administrar. GT Gestão Ambiental, Ludmar
passou que já foram apresentados algumas diretrizes, faltando ainda aproximadamente 07
(sete) diretrizes para apresentação e aprovação.

10/12/2018 - 28ª ATA de
atividades da Comissão

de Acompanhamento do
PMGIRS Piracicaba -

Apresentação de novos
membros da Comissão 

Local: 
NEA – Núcleo de 

PAUTA:
- Informes;
- Recepção dos novos membros para composição da Comissão do PMGIRS;
- Apresentação para os novos membros e demais sobre o PMGIRS.

Ludmar conduziu a reunião iniciando com as boas vindas dos novos membros da Comissão
PMGIRS indicados por suas entidades e apresentação destes ao grupo.  Comentou sobre os
trabalhos que estão sendo realizados e alguns resultados de modo geral informando que a
Celise iria  apresentar a seguir  mais informações sobre o PMGIRS Piracicaba e a Gestão
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Educação Ambiental – 
Pq. do Mirante
Das 14:00 às 16:30 hs

Municipal de Resíduos Sólidos no Município de Piracicaba. 

Celise iniciou a apresentação informando o que é o PMGIRS, Leis e Decretos; qual a função
dos membros do PMGIRS; como foi realizado o PMGIRS Piracicaba e a aprovação deste pela
Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Também apresentou sobre os novos desafios do
PMGIRS, uma vez que a Comissão anterior já elaborou algumas diretrizes, metas e ações
para a atualização do PMGIRS 2014. Celise ressaltou também nesta reunião a atual Gestão
Municipal,  dando  exemplos  com  números,  fotos  e  apresentando  resultados  e  novos
desafios,  como  por  exemplo,  os  resíduos  domiciliares  que  são  triados  e  retirados  os
materiais  passíveis  de  reciclagem,  os  materiais  passíveis  de  compostagem,  os  rejeitos,
sendo  a  maior  parte  dos  resíduos  transformados  em  CDR  –  Combustível  Derivado  de
Resíduos. Neste caso, só é aterrado rejeitos. Informou ainda que a Licença de Operação do
Aterro Sanitário Piracicaba é para deposição e aterramento de rejeitos e que Piracicaba é o
único município que faz triagem do lixo doméstico. Foram apresentadas ainda, informações
sobre Educação Ambiental, Resíduos de Construção Civil e Ecopontos, Resíduos de Serviço
de Saúde, Resíduos Especiais e de Logística Reversa como Pneus, Lâmpadas fluorescentes,
pilhas e baterias, óleo lubrificante e suas embalagens, resíduos eletrônicos. Foi comentado
sobre  o  Projeto  de  Lei  apresentado  na  Câmara  Municipal  sobre  o  PGRS  –  Plano  de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos,  conforme a PNRS 12.305/2010, art.  20.,  que versa
sobre os estabelecimentos geradores de resíduos apresentem os PGRS a cada atualização
de Alvará de Funcionamento ou Licenciamento. 
Após  a  apresentação,  foram apresentadas  e  esclarecidas  algumas dúvidas  sobre  coleta
seletiva e a Central de Tratamento de Resíduos e o papel de cada membro da comissão
perante a entidade que representa a fim de melhorar a gestão de resíduos sólidos dentro
das entidades e secretarias municipais. Ficou previamente definido a data para o próximo
encontro  na  primeira  semana  de  fevereiro  para  dar  continuidade  ao  processo  de
atualização do PMGIRS. Foi proposto ainda, uma visita nas áreas de gestão municipal de
resíduos para ter uma visão geral e vivência para maior compreensão do tema.

Membros da Comissão e contatos

Membros até novembro de 2018
Representantes do Poder Público Municipal
• Bruno Delarole 
• Celise de Oliveira Romanini 
• Ludmar Antonio Romanini 
• Fabiano de Godoy Bertin
Representantes da Sociedade Civil 
COMDEMA: Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
• Tatiana Delgado de Souza Koroiva 
• Renato Pellegrini Morgado 
GMEA: Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental 
• Laís Ferraz de Camargo 
•  Juan Sebastianes 
Representantes das universidades 
FATEC / Piracicaba - Faculdade de Tecnologia de Piracicaba 
• Paulo Cesar Doimo Mendes 
ESALQ / USP – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
• Arthur Roberto Silva 
• Ana Maria de Meira 
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FUMEP - Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba
• José Carlos Chitolina
UNICAMP / Piracicaba – Universidade Estadual de Campinas 
• Marcelo Correa Maistro 
• Luana M. Ganhor Delafiori 
UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba 
• Maria Guiomar Carneiro Tommasiello 
• Joceli de Fátima Cerqueira Lazier
Representantes do setor empresarial 
ACIPI - Associação do Comércio e Indústria de Comércio 
• Cláudio Monte Bello 
• Washington José Pereira Marciano 
CIESP / Piracicaba 
• Pedro Henrique Andrade Borges 
Cooperativa Reciclador Solidário 
• Renata de Souza Amaral 
• Ednalva Inês Correa 
• Renata Luiza Cruz Cordeiro 
Convidados 
• Lucilene Beatriz P. Sbroio - CETESB 
• Adriana Maria Nolasco – ESALQ/USP 
• Débora Faria Fonseca – ARES PCJ 
• Elizabeth Nunes Salles – PMP – NEA – Núcleo de Educação Ambiental
Mais informações sobre o trabalho da Comissão:
gerenciamentoderesiduos@piracicaba.sp.gov.br
Fone: 3402-3122

Novos Membros  Nomeados a partir  Dezembro de 2018

Representantes do Poder Público Municipal e Estadual
Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente
• Bruno Delarole 
• Celise de Oliveira Romanini  
• Fabiano de Godoy Bertin
Secretaria Municpal de Saúde
• João Gilberto Pompermayer Pereira
• José Lauro Lara
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
• Carlos Adriano Spolidoro
• Waldemar Gimenez
Secretaria Municipal de Obras
• Ana Lúcia Canciglieri
• Gustavo de Souza Castro
Secretaria Municpal de Trabalho e Renda
• José Luiz Ribeiro
•Edmara Silva Damiani
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Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
• Solange Mara Fontanetti Aguiar
• Joseane Aparecida Tedesco Furlani
Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento
• Pedro Luiz da Cruz
• Kleyton Homero Rohden
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
• Rosangela Aparecida Silva
• Lucilene Beatriz Pissinatto Sbroio

Representantes da Sociedade Civil 
COMDEMA: Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
• Tatiana Delgado de Souza Koroiva 
• Elaine Ribeiro
GMEA: Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental 
• Ely Eser Barreto Cesar
•  Juan Sebastianes 
Representantes das universidades 
FATEC / Piracicaba - Faculdade de Tecnologia de Piracicaba 
• Paulo Cesar Doimo Mendes 
• Ana Lucia Piedade Sodero Martins Pincelli
ESALQ / USP – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
• Arthur Roberto da Silva 
• Adriana Maria Nolasco
FUMEP - Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba
• Paulo Edson M. da Silveira
• José Carlos Chitolina
UNICAMP / Piracicaba – Universidade Estadual de Campinas 
• Marcelo Correa Maistro 
• Luana M. Ganhor Delafiori 
UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba 
• Valmir Eduardo Alcarde 
• Antonio Fernando Godoy
PUSP – Prefeitura do Campus USP “Luiz de Queiroz”
• Ana Maria Meira de Lello
• Áurea Maria Oliveira Canavessi
Representantes do setor empresarial 
ACIPI - Associação do Comércio e Indústria de Comércio 
• Moacir José Lordello Beltrame
• José Francisco Calil
CIESP / Piracicaba – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
• Aldo José Colabone
• Pedro Henrique Andrade Borges
Cooperativa Reciclador Solidário 
• Geane Marques dos Santos
• Lucélia Rodrigues Lemes 
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