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Em resposta ao requerimento n° 2095/13, de autoria do 
Vereador FERNANDO ALVES LISBOA DINI e aprovado por esse Legislêtivo, 
no qual solicita informações sobre .o descarte das lâmpadas fluorescentes, de 
vapor de sódio, mercúrio e de luz mista, informamos a Vossa Excelência com os 
esclarecimentos da Secretaria de Parcerias, que: 

- O plano de gerenciamento dê resíduos está sendo realizado 
por uma empresa contrãtádâ pela Secretaria do Meio Ambiente - SEMA. 

Informamos que referente á implantação do Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos, o Processo de Licitação n° 34381201.1 trata da 
contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Sorocaba (PG!RS). A 
partir desse processo dê licitação, foi contratada a empresa SF18. Consultoria e - 
Projetos de Engenharia LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ n° 68.320.21710001-12.: 
A empresa terá o prazo de 180 dias para execução dos trabalhos listados em 
Termo de Referência elaborado pela prefeitura a partir da emissão da ordem de 
serviços pela SEMA. 

Os bon& resultados. obtidos por Sorocaba junto ao Programa 
Município Verde Azul, edição 2011, resultaram na liberação de recursos do 
FECOP - Fundo Estadual de Prevenção eControleda Poluição - para elâboração 
do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Por esse motivo, a 
SEMA estava aguardando a autorização do FECOP para emissão da ordem de 
serviços. A autorização do FECOP foi recebida por esta secretaria no dia 05 de 
setembro de 2013 e já contatamos a empresa para a assinatura da em -  de 
serviço. 
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Quanto à implantação da gestão de resíduos, o município 
desenvolve diversas ações voltadas ao'gerenciamento de. resíduos sólidos gerados 
em • seu território, envolvendo as seSetarias municipais de' Parcerias e Meio 
Ambiente; e tais práticas vêm ao encontro do que estabelecem as políticas 
públicas para o setor  (Lei Estadual n 12.30012006 e Lei Federal n° 12.30512010) 9  
que remetem aos municípios a responsabilidade pela gestão integrada dos 
resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios. 

- Todas as lâmpadas fluorescentes oriundas dos próprios 
municipais, são coletadas e tratadas, através de contrato firmado com empresa 
especializada e devidamente licenciada para execução deste tipo de serviço. 

A municipalidade não tem 'acordo firmado com o setor 
empresarial quanto a coleta de lâmpadas. 	' 

O setor competente da SEPAR está elaborando estudos, com 
objetivo de encontrar a melhor forma de fiscalizar esse tipo de descarte. 

- 	 ' Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 
prótestos de elevada estima e distinta consideração. 
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Eccelentíssimo Senhor 
VEREADOR JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
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