
 
Mogi das Cruzes, 14 de Maio de 2019 

                                                                                                 Ref. aeamc 141/2019 

 

 

Exmo. Sr.  

Marcus Mello 

Prefeito do Município de Mogi das Cruzes 

 

 

ASSUNTOS: QUESTIONAMENTOS REF. “ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO 

FINANCEIRA E JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES/SP”. 

REFERÊNCIA: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2018; PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO 

DE INTERESSE N° 1/2018 – PMI (PROCESSO N° 147/2018) 

 

 

Senhor Prefeito, 

 

Aproveitamos a oportunidade para o cumprimentar, informando que a aeamc - 

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes, com base nas 

contribuições da Diretoria e Associados, apresentamos a seguir questionamentos de nossa 

Entidade referentes aos “Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico Financeira e Jurídica para os 

Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos no Município de Mogi das Cruzes/SP”, 

apresentado no “Chamamento Público n° 005/2018; Procedimento de Manifestação de 

Interesse n° 1/2018 – PMI” (Processo N° 147/2018), bem como, ao final, expor o que esta entidade 

entende qual a destinação final para os resíduos sólidos para a nossa Mogi das Cruzes e região: 

 

1) Os Estudos consideraram a importância da avaliação e do monitoramento de eventuais 

contaminações do Aquífero presente na região projetada para o Aterro Sanitário, o qual 

poderia afetar negativamente nosso Município e entorno, bem como parte do Vale do 

Paraíba? 

 

2) Os Estudos consideraram a importância de ensaios de permeabilidade e resistência do solo 

nos locais previstos para o Aterro Sanitário? 

3) Qual as destinações e usos projetados para o gás gerado no Aterro Sanitário? 

 

4) Os Estudos consideraram a Lei Complementar 43 de 21/7/2006, a qual “proíbe, no território 

de município de Mogi das Cruzes, a instalação de aterro sanitário ou similar, para destino 



 
final de resíduos sólidos de qualquer natureza sobre os quais o município não detenha 

gestão plena”? 

 

5) As Estruturas de apoio à gestão dos resíduos sólidos, como por exemplo “galpão de triagem 

de recicláveis” e “central de tratamento mecânico”, foram adequadamente dimensionados 

pelos Estudos? 

 

6) Os Estudos desenvolveram satisfatoriamente os cálculos técnicos do eventual tratamento 

do chorume por osmose reversa, com armazenamento em tanque/lagoa, considerando os 

volumes de entrada de águas pluviais? 

 

7) Há detalhamentos sobre a recuperação do antigo “Lixão da Volta Fria”? 

 

8) Há detalhamentos sobre a logística e destinação final dos resíduos hospitalares no 

Município? 

 

9) Os Estudos consideraram e consultaram a SABESP/Governo do Estado de São Paulo sobre 

a evolução das avaliações referentes à “Usina de Tratamento Térmico de Resíduos Sólidos 

e Geração de Energia”, iniciadas e expostas ao público em março de 2013? Os municípios 

que participariam do referente Consórcio foram consultados recentemente sobre tal Projeto? 

 

10) Os Estudos se aprofundaram nas avaliações financeiras complexas de “Valoração 

Ambiental” dos custos potencialmente gerados pelos impactos ambientais negativos do 

Aterro Sanitário, comparando-os com os custos de implantação e operação de outras 

alternativas de tratamento e destinação final de resíduos sólidos mais modernas, 

tecnológicas e racionais? (Considerando estes elementos de complexidade, parece 

reduzido o investimento no Aterro Sanitário de R$ 54,4 milhões em 15 anos). 

 

A aeamc - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das 

Cruzes, questiona acima, alguns pontos a serem respondidos para esclarecimentos e efetiva 

contribuição para a manutenção e incremento das condições econômicas, sociais, ambientais e 

culturais da Região do Alto Tietê. 

Desta forma, a aeamc menciona algumas possibilidades concretas de ALTERNATIVAS 

ao modelo de Gestão e de Destinação Final de Resíduos Sólidos apresentado pelo 

empreendimento em questão, procurando configurar este estudo numa "crítica construtiva", o qual 

possa auxiliar, de alguma forma, as análises e manifestações de Vossa Excelência, para o 

desenvolvimento sustentado de nossa região. 

Dentre as diversas alternativas apresentadas, esta entidade vem norteando-se ao 

PROCESSAMENTO TÉRMICO OU BIOQUÍMICO dos resíduos sólidos não reaproveitáveis e 



 
recicláveis, para redução dos volumes, com a COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, adotando 

princípios e modelos utilizados em outros países, com viabilidade econômica, em função da 

racionalidade e simplicidade do modelo de gestão e de operação. 

Logicamente, a viabilidade deste modelo depende também de um PROGRAMA 

EFICIENTE DE COLETA SELETIVA DE LIXO, o qual, por sua vez, depende de uma adequada 

instrução e participação da sociedade. Ressalta-se que tal "missão" não é impossível, conforme se 

observa em alguns municípios de nosso pais, bastando apenas boa vontade e pró-atividade do 

poder público e da sociedade. 

Finalmente, cabe-se ressaltar que o Modelo de Gestão e de Destinação Final de 

Resíduos Sólidos de Mogi das Cruzes e da Região do Alto Tietê deve ser DISCUTIDO DE FORMA 

TRANSPARENTE E PARTICIPAVA com a sociedade regional, respeitando-se a legislação vigente, 

bem como se respeitando os princípios da "Política Nacional de Resíduos Sólidos", conforme a Lei 

Federal 12.305/2010. 

Sem mais para o momento, aguardamos seus estimados esclarecimentos sobre os 

questionamentos expostos acima, para que possamos compartilha-los com nossos Diretores e 

Associados. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Arqtº. Nelson Bettoi Batalha Neto 

Presidente da aeamc 


