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NOTA OFICIAL
ESCLARECIMENTO SOBRE A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPÍO
Na área central da cidade, a coleta dos resíduos sólidos
domiciliares/comerciais é realizada diariamente. Nas ruas laterais ao centro e nos
demais bairros a coleta é feita em dias alternados (segunda-feira, quarta-feira e sextafeira, e terça-feira, quinta-feira e sábado).
A coleta é realizada por meio de quatro caminhões coletores compactadores,
com equipes de quatro pessoas por caminhão. Em média são recolhidos 30.000
(trinta mil) kg de resíduos por dia.
Atualmente os resíduos estão sendo disposto na área do Aterro Sanitário Nº 3,
que foi adquirido pela Prefeitura Municipal no ano de 2009, para esta finalidade. A
disposição está sendo feito em sistema de valas, com autorização do GAEMA –
Ministério Público Estadual e CETESB – Presidente Prudente. Esta Operação está
sendo monitorada pela CETESB.
A Operação de cobertura dos resíduos é realizada por máquina Pácarregadeira que permanece permanentemente no local, não permitindo que os
resíduos fiquem expostos ao ar livre por muito tempo, impedindo desta maneira a
proliferação de moscas e presença de animais no local.

Foto 11 de julho de 2014

A área do aterro sanitário Nº 3 tem a dimensão de 06 (seis) alqueires paulista.
Neste local será construído o Aterro Sanitário com 04 (quatro) trincheiras
impermeabilizadas com previsão de vida útil de 20 (vinte) anos, considerando se
continuarmos dispondo a quantidade de resíduos coletada atualmente. Porém a
Prefeitura pretende implantar sistema de compostagem em grande escala,
direcionando para as trincheiras somente os rejeitos, o que fará com que a vida útil
deste aterro aumente em aproximadamente 70% a capacidade projetada.
O projeto do Novo Aterro foi concluído e entregue pela empresa contratada
para operação do mesmo no dia 14 (quatorze) do corrente mês. Houve uma certa
demora com o Licenciamento Ambiental, pelo motivo da CETESB ter exigido parecer
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da Aeronáutica, o que consumiu 14 (quatorze) meses para emitir o parecer favorável
do empreendimento.
A Licença Ambiental de Instalação foi fornecida pela CETESB e no momento o
projeto está sendo encaminhado para avaliação da CAIXA-GIDUR, uma vez que os
recursos financeiros para construção do empreendimento já estão assegurados pela
verba do Programa de Compensação Ambiental (TAC Ministérios Públicos Estadual e
Federal e CESP).
O prazo para formalização do convênio, para abertura do processo licitatório e
para a realização das obras estão estimados em aproximadamente 10 (dez) meses.
Quando a primeira trincheira impermeabilizada estiver pronta os resíduos serão
dispostos na mesma e os que atualmente estão sendo enterrados em sistema de
valas serão removidos para esta trincheira.
Toda gestão da disposição final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais,
são monitorados através de visitas técnicas dos técnicos da CETESB e, anualmente
esta Agência Ambiental faz um inventário incluindo todos os municípios do Estado de
São Paulo, que recebem pontuação de 0 a 10, sendo:
- 0 à 7: condição inadequada de disposição final de resíduos
- 7,1 à 10: condição adequada de disposição final de resíduos
As pontuações de nosso município nos últimos 07 anos (com exceção do ano
de 2009) mostrou que a gestão dos resíduos em nosso município foi inadequada,
conforme se observa na tabela abaixo. Atualmente a gestão encontra-se adequada.
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Tabela 1- Pontuação do IQR de Presidente Epitácio

A condição inadequada de gestão de disposição de resíduos sólidos, além de
causar problemas ambientais, propiciam outros fatores negativos que estão
diretamente ligados à saúde pública.
Neste sentido, a Prefeitura vem concentrando esforços para que tenhamos uma
boa gestão de resíduos sólidos domiciliares/comerciais e os investimentos citados
acima, fará com que nosso município tenha uma das melhores gestão deste tipo de
resíduos do Estado de São Paulo, aplicando as técnicas de manejo exigidas pela
CETESB e atendendo a Politica Nacional de Resíduos Sólidos.
Presidente Epitácio 21 de julho de 2014.
Antônio Domingos Dal Más
Secretario de Economia, Planejamento e Meio Ambiente
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