
Ata da 3ª reunião ordinária do consórcio intermunicipalde manejo de resíduos sólidos da região metropolitana de Campinas do exercício de 2012

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e doze, no Auditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situado à Avenida João Pessoa, nº 777, Centro, 
Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, teve início às oito horas e trinta minutos (08h30) da manhã a 3ª Reunião Ordinária do Consórcio 
Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas do Exercício de 2012. Com a presença dos senhores Prefeitos dos 
Municípios deNova Odessa (Sr. Manoel Samartin); Monte Mor (Sr. Carlos Gustavo Ronchesel - Representando o Sr. Rodrigo Maia); Hortolândia (Sr. Ângelo 
Augusto Perugini); Americana (Dr. Anderson Eyer - Representando o Sr. Diego De Nadai); Santa Bárbara D´Oeste (Dr. Mauro Rontani - Representando o Sr. 
Mário Celso Heins); Sumaré (Sr. José Antonio Bacchim); eCapivari (Sr. Caio César Kerches de Oliveira - Representando o Sr. Luís Donisete Campacci), 
sobre a presidência do Sr. José Antonio Bacchim para deliberarem sobre os seguintes itens de pauta da Ordem do Dia: 1 - Finalização do Plano 
Intermunicipal de Resíduos Sólidos; 2 - Proposta de Hortolândia sobre Nova Tecnologia (Plasma); 3 - Site do Consórcio; e 4 - Outros Assuntos/Informes. 
Após a saudação inicial feita pelo anfitrião Sr. Manoel Samartin (Prefeito de Nova Odessa), o Sr. Presidente do Consórcio José Antonio Bacchim, declarou 
aberta a 3ª Reunião Ordinária do Consórcio e imediatamente adentrou ao primeiro item da pauta que trata sobre a finalização do plano intermunicipal de 
resíduos sólidos, onde a Srª. Fernanda Priscilla Capuvilla (Sumaré) informou aos presentes que em Sumaré, o Tribunal de Contas está cobrando o Plano de 
Manejo de Resíduos. Dessa forma, enfatizou a importância de levar esse assunto para a esta reunião, visto que os representantes de Capivari e Hortolândia 
também já a questionaram sobre a finalização deste Pla no. Alertou ainda sobre o prazo para finalização do mesmo, que de acordo com a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), encerra-se em agosto de 2012 e para conclusão do Termo de Referência necessita-se das informações do Município de 
Americana, sendo que os demais Municípios já enviaram. Como encaminhamento ficou decidido que os técnicos se reunirão no dia 14/06/2012 (quinta-
feira), às 08h30, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sumaré. Em relação ao segundo item de pauta que refere-se a proposta de Hortolândia sobre 
Nova Tecnologia (Plasma), os senhores Ângelo Perugini (Prefeito de Hortolândia) e Aldo Aluizio Silva (Secretário de Meio Ambiente de Hortolândia), 
informou sobre a nova tecnologia (Plasma) e que se o Consórcio não tiver interesse nesta tecnologia, provavelmente Hortolândia deverá optar por esta 
tecnologia individualmente, ficando aberto aos dem ais Municípios para aderirem oportunamente. Informou ainda que o Município de Campinas têm 
interesse em participar desta tecnologia. Como encaminhamento o Sr. José Antonio Bacchim (Presidente do Consórcio), solicitou que a empresa apresente 
uma proposta concretizada para o dia 19/06/2012 (terça-feira), às 08h30, no Auditório da Prefeitura de Nova Odessa. No terceiro item de pauta, o Sr. 
Samuel Cazeli fez uma breve apresentação do site do Consórcio (www.consimares.com.br), o qual se encontra no ar e solicitou que os representantes do 
Consórcio encaminhem para ele todas as informações pertinentes ao Consórcio para que sejam disponibilizadas no site. Colocou-se a disposição para que 
um representante do Consórcio tenha acesso ao site, com o intuito de que o mesmo atualize as informações. No quarto e último item de pauta que trata 
sobre Outros Assuntos/Informes, a senhora Sueli de S. Ferraz (Sumaré) informou que o Município de Sumaré será contemplado com um (01) caminhão para 
a coleta seletiva que deverá atender a Cooperativa da Região Área Cura. O senhor Aldo Aluizio Silva (Hortolândia), informou que a Usina de RCC já está 
operando e está aberta para receber o RCC dos Municípios da região, se assim desejarem. Ficou agendada para a próxima terça-feira (19/06/2012) reunião 
com a empresa SBR - Soluções em Britagem de Resíduos e Comércio Ltda. A próxima reunião do Consórcio ficou agendada para o dia 19 de junho de 
2012, às 08h30, no Auditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa. Nada mais eu, Reginaldo José Buck, secretariei a Reunião e lavrei a presente Ata 
que segue assinada pelos demais participantes. Nova Odessa, 11 de junho de 2012.


