
Às dezoito horas e cinquenta minutos do dia trinta de Outubro de dois mil e quatorze, iniciaram-se 
os trabalhos da Audiência Pública para apresentar, discutir e receber sugestões que subsidiem o 
Plano Municipal de Saneamento Básico - Setorial Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
do município de Bauru. O Sr. Paulo André, Diretor de Departamento da SEMMA, realiza a 
abertura agradecendo o espaço cedido pela Câmara de Vereadores, e a presença dos 
vereadores Telma Regina da Cunha Gobbi, Roque José Ferrreira, Raul Aparecido Gonçalves 
Paula, e justifica ausência do Sr. Vereador Fábio Manfrinato. Larissa Mituuti, técnica da SEMMA, 
coloca que será apresentado o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) em sua variável 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, mediado pelo Sr. Paulo Yamamuro e 
apresentado pelo Sr. Paulo Henrique Bellingieri, diretor e representante da Empresa contratada 
para elaboração do plano – Reúsa. Sr. Paulo Yamamuro prossegue realizando a leitura das 
regras para uso da palavra durante a audiência, e passa a palavra para o Sr. Paulo Bellingieri que 
como representante da empresa explana sobre o plano elaborado. 

Sr. Paulo Bellingieri inicia colocando que o serviço contratado foi para elaboração do PMSB em 
sua variável limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Informa que apresentará a versão 
preliminar que ficou disponível no site para consulta pública e que terá sua versão final após 
avaliação de manifestações e sugestões da audiência. Apresenta o cronograma de trabalho, 
pontuando o aditamento de contrato com relação ao aprazo para sua construção de forma mais 
participativa e de melhor qualidade. Pontua ainda que foram avaliados e considerados no plano 
dados quantitativos de 2013, e qualitativos referentes ao ano de 2013 e início de 2014. Primeira 
etapa foi o plano de trabalho contendo a metodologia para elaboração do plano. Plano de 
mobilização social para captação da participação da população e entidades de classe, 
diagnóstico da situação dos resíduos considerados no PMSB englobando os resíduos 
domiciliares, os de limpeza pública, os de saúde e os de construção civil. Prognóstico de 
alternativas para universalização, condicionadores, objetivos e metas, Programas projetos e 
ações para atendimento das metas, mecanismos para avaliação da eficiência das ações do plano 
e por fim produto 6 que é o relatório final do plano. A apresentação teve duração de trinta 
minutos. Na explanação o Sr. Paulo Bellingieri apresentou a equipe técnica especializada, 
multidisciplinar que está trabalhando na elaboração do plano, colocou que as Leis 11.445/2007 e 
12.305/2010 são os principais norteadores do trabalho, além de expor o conteúdo resumido de 
cada um dos itens, ressaltando pontos importantes de cada um. 

Paulo Bellingieri encerrou sua apresentação abrindo para os questionamentos. Sr. Paulo 
Yamamuro continua agradecendo a presença dos vereadores Natalino Davi da Silva e, Marcos 
Antonio de Souza, além de representantes de instituições. Lembra que a audiência é para 
validação e conhecimento público do plano e que sugestões serão aceitas até as 19:50 h, e 
chama o primeiro inscrito para uso da palavra. 

Liliana Reis dos Santos - Estudante de administração (ETEC)(Pergunta): O que a prefeitura 
pretende fazer para evitar lixo nas ruas, principalmente os da construção civil? Há interesse da 
prefeitura para reutilização dos materiais da construção civil e se seria interessante reaproveita-lo 
e qual a viabilidade disso? 

Paulo Bellingieri (Resposta): Citou as iniciativas realizadas pelas associações que auxiliam na 
destinação e tratamento dos resíduos da construção civil (RCC) existentes em Bauru, como a 
ASTEN e Usina Viverde Rays. Defendeu que a disposição irregular/clandestina dos RCC não é 
particularidade do município de Bauru, e que nas proposições do plano está a criação de lei para 
que o município reutilize o material reciclado em obras públicas. Também citou o princípio do 
poluidor pagador e que a responsabilidade por estes resíduos é do gerador, sendo necessário 



intensificar a fiscalização para auxiliar a solucionar os pontos irregulares de descartes destes 
resíduos, além de conscientizar a população. Cita o CTR como ferramenta de fiscalização. 

Raul Aparecido Gonçalves Paula - Vereador (Pergunta): Complementando a pergunta da Sra. 
Liliana, o vereador se manifesta quanto a responsabilidade do munícipe que paga a caçamba e 
repassa para o contratado para que ele cumpra a lei. 

Paulo Bellingieri: Princípio do poluidor-pagador, responsabilidade sob o resíduo indelegável, o 
contratado tem corresponsabilidade. Reforça o CTR para minimizar ou inibir descartes 
irregulares. 

Valcirlei Gonçalves da Silva – Secretário Municipal do Meio Ambiente: Complementa que o 
comprovante recebido pelo munícipe serve para rastreamento do resíduo. E quanto a 
fiscalização, informa que ocorreu autorização para contratação de mais fiscais além dos cinco 
que já iniciaram seus trabalhos. 

Fábio Parolin representante da SINDUSCON (Ratificação): Ratificando a fala do Sr. Paulo 
Bellingieri, deixou claro que as construtoras estão alinhadas com relação a responsabilidade 
quanto a destinação dos diversos resíduos que compõe os RCC. Informou que foi conversado em 
reunião com a ASTEN sobre a necessidade de fiscalização para destinação adequada, e que 
esta seria intensificada. 

José Xaides de S. Alves - Professor UNESP (Perguntas): Fez elogios a SEMMA e a REUSA 
pela metodologia adotada na elaboração do plano, incluindo a discussão junto a população e dois 
questionamentos. O primeiro com relação a matriz SWOT, quais foram os elementos adotados, 
quem foi consultado, e a metodologia para atribuir os pesos para definir as prioridades. O 
segundo foi uma solicitação de esclarecimento sobre os 14 grandes projetos que foram propostos 
nos Programas Projetos e Ações do Plano. 

Fernando Mo – equipe técnica Reúsa (Resposta 1): Explicou a metodologia adotada para 
matriz SWOT, a consulta feita às secretarias para atribuir os pesos e sobre a expertise 
pertencente à empresa Reúsa para auxiliar na atribuição dos pesos. 

Paulo Bellingieri (Respostas 1 e 2): Complementou a fala do Sr. Fernando explicando que a 
metodologia consta no Termo de Referência para Elaboração de Planos Municipais de 
Saneamento Básico da FUNASA (2012), não detalhando responsabilidade na elaboração. 
Informa que os pesos foram atribuídos pela empresa e avaliados pela SEMMA, sendo assim 
construídos de forma conjunta. Informa ainda sobre a validação dos produtos apresentados 
através do grupo de sustentação. 

Respondeu a segunda questão lendo para todos os 14 projetos propostos. 

Larissa Mituuti – técnica SEMMA(Resposta 1e 2): Complementando informa que o conteúdo do 
plano para consulta dos projetos estão disponíveis no site da prefeitura. E quanto a validação dos 
pesos atribuídos, informa que todos os produtos foram elaborados pela REUSA, avaliados pela 
SEMMA e validados pelo Comitê Diretor de Resíduos que participou ao longo da produção do 
PMS. 

Paulo Yamamuro: Informa encerramento das inscrições para uso da palavra. 

Leandro Marcomini representante do COMDEMA: Parabenizou o trabalho realizado pela 
empresa Reúsa, e chamou atenção para fiscalização dos resíduos e falta de consciência da 
população. Falou que não pode ser colocada a culpa apenas na máquina pública, mas tem que 



ser compartilhada com a população. Sugeriu que o legislativo venha a agir de forma severa, 
punindo também os munícipes, pedindo aos vereadores que elaborem e votem em leis que 
contribuam com esta punição. Fala da regulamentação municipal da PNRS para aplicação em 
Bauru, e frisa a responsabilidade compartilhada.  

Paulo Bellingieri (Ratificação): Falou sobre o dinamismo das legislações dos resíduos, 
ressaltando a necessidade de atualização do Plano. Explicou que o plano foi embasado no Plano 
Nacional, principalmente como norteador de metas, no entanto o Plano Estadual foi apresentado 
em sua versão final no dia 29 de outubro na SMA, com metas e prazos diferentes do Plano 
Nacional que ainda deverá ser revisado. Colocou a necessidade de rediscutir as propostas do 
próprio plano considerando a nova realidade e, informou também sobre a minuta do acordo 
setorial para embalagens em geral, que deve ser publicado até o final deste ano, gerando uma 
reestruturação no processo de coleta seletiva. 

Deverá ser realizado um complemento sobre os acordos setoriais e propostas efetuadas pelo 
Plano Estadual de São Paulo no PMSB de Bauru. 

José Aparecido de Oliveira - aluno da Faculdade Anhanguera (Pergunta): Questionou sobre 
o projeto 14. O que a empresa fez pela conscientização da população em termos de educação 
ambiental e qual o marco que ela deixará. 

Juliana Chinalia (Resposta): Falou sobre a importância do levantamento de dados sobre a 
educação ambiental no diagnóstico, onde foram identificadas as deficiências e pontos positivos. 
Posteriormente falou sobre as proposições, principalmente frisando a importância de sair do 
planejamento e ir para execução, explicando a proposta de uma agenda para ser cumprida com 
ferramentas que possibilitam acompanhamento das ações. 

Paulo Bellingieri (Ratificação): Explicou que cases de sucesso sobre educação ambiental 
deverão ser considerados na versão final. 

Sr. Paulo Yamamuro chama Rosangela Felix Silva que dispensou o uso da palavra. 

Gisele Moretti - Representante da COOPECO (Pergunta): Falou sobre períodos críticos na 
coleta. Frisou que a questão da educação ambiental é importantíssima para cooperativa. 
Questionou o que será feito para as cooperativas por parte da prefeitura. Pediu maquinários. 
Informou que a coleta seletiva está em baixa devido ao baixo preço dos recicláveis secos no 
mercado, falta de maquinário e presença de catadores informais. Informou que as campanhas 
para educação ambiental têm que ser feitas paulatinamente e solicitou para que as cooperativas 
participem das decisões, porque o problema dos recicláveis recaem sobre as cooperativas. Por 
fim, citou o projeto social bolsa reciclagem praticado no Estado de Minas Gerais, solicitando à 
prefeitura que fosse estudado e avaliado. 

Valcirlei Gonçalves da Silva (Resposta): Explicou sobre os investimentos e limitações que o 
município possuí para colaborar com as mais diversas ações para a coleta seletiva, incluindo 
projetos para melhoramento nas cooperativas. Coloca estudos para melhora na coleta junto a 
EMDURB, organização. Coloca o aumento da porcentagem de coleta de 6% para 30%. 
Importância do surgimento das COOPECO e COOPERBAU, e que as três se desenvolvam como 
empresas.  

Paulo B.: fala sobre o diagnóstico quanto aos recicláveis, programa de coleta seletiva e 
recebimento nas cooperativas. Reforça a importância do acordo setorial de embalagens e 



responsabilidade do setor empresarial caso seja firmado. Fala que hoje a média de triagem é de 
65 Kg/dia por triador e frisa que pode chegar a 200 Kg/dia. Coloca sobre a inclusão dos 
catadores. Informa que a avaliação feita é que a prefeitura não tem como investir por não ter fonte 
de arrecadação para os resíduos e que isso dificulta no cumprimento dos prazos. 

Vereador Natalino Davi da Silva (Comentário): Explanou de forma geral sobre a importância do 
Plano para o município e parabenizou a empresa e SEMMA pelo Plano. Colocou que a população 
deve ter local adequado para os descartes, e que seja informada sobre a importância disso. 

Vereador Marcos Antonio de Souza (Sugestões e Perguntas): Sugeriu para o tema 
fiscalização, a utilização de tecnologia, aplicativos, para que a população tenha um meio de 
auxiliar na fiscalização do município. Deu exemplo do aplicativo Whats APP para ser utilizado 
pela secretaria com a finalidade de receber denúncias. 
A segunda sugestão foi para que, mesmo com dificuldades financeiras, considerar a possibilidade 
dos Ecopontos funcionarem aos domingos, pois os munícipes jogam resíduos na porta dos 
Ecopontos devido ao não funcionamento aos domingos. Segundo o vereador, o final de semana é 
o período em que o munícipe tem mais tempo para levar os resíduos até os Ecopontos. 

A primeira questão foi: “Qual a porcentagem de reciclagem no município de Bauru?” 

A segunda: “Como proceder e identificar contaminação de metais pesados e como fica a 
segurança dos que trabalham com esse material?”.  

A terceira questão foi sobre a vida útil do aterro sanitário de Bauru e se já existia alternativa para 
este problema. 

Raul Aparecido Gonçalves Paula - Vereador (Pergunta):  Informou que não notou alternativa 
sobre implantação de uma usina para tratamento do lixo. 

José Xaides de S. Alves: cita o caso de Assis com relação as cooperativas. Formação com o 
conceito de economia solidária. Foi feita sugestão para que a gestão e estrutura da cooperativa 
de resíduos recicláveis secos do município de Assis fossem consideradas no PMSB de Bauru 
como exemplo de sucesso. 

Karen Cesarino EMDURB (Comentário): Voltou ao tema de educação ambiental e informou que 
a empresa dividiu a educação ambienta no município em três partes, residências, órgão públicos 
e escolas, sendo considerado os âmbitos federal, estadual e municipal. Explicou quais ações 
estão sendo tomadas, tais como: projeto piloto na USC (universidade) com a recepção dos 
calouros, no colégio São José. Nas escolas municipais está sendo implantado projeto piloto para 
reciclagem e posteriormente será realizado nas residências. Divulgou telefone público para 
informar qual dia e hora a coleta passa nas residências. Explicou ações junto aos Condomínios. 
Cita duas legislações a serem estudadas, regulamentação de separação de recicláveis nos 
órgãos públicos municipais e a lei dos grandes geradores. Informa que campanha já está 
programada, e por enquanto não foi implementada pela falta de verba. 

Paulo Bellingieri reponde aos questionamentos anteriores 

 (Respostas ao Vereador Sr. Marcos Antonio de Souza): Para a primeira pergunta cita as 
quantidades de materiais recicláveis levantadas no diagnóstico, e coloca que o coletado 
representa 6,21% do total dos RSU. Foi dado exemplo sobre as metas atribuídas para reciclagem 
propostas no Plano Estadual de São Paulo falando que é mais restrito do que o Plano Nacional 



de Resíduos Sólidos e que é um grande desafio atingi-las apesar do prazo para atingimento ter 
sido ampliado. 

Para a segunda questão informa que o levantamento feito pelo estudo gravimétrico aponta uma 
contaminação da massa de resíduos com 2% de resíduos infectantes, principalmente de serviços 
de saúde. Diz que deve ser trabalhado através da fiscalização e conscientização. 

Para a última questão foi informado o prazo de vida útil do aterro que é até o final deste ano e que 
acompanhou o processo do aterro. Explicou sobre a licença de operação, que permitia a 
operação apenas para 3 camadas e foram operadas 5, sendo que as duas últimas estão sobre 
acordo de termo de conduta com a CETESB. As sugestões do estudo pelo custo benefício 
colocam ainda o aterro como a melhor alternativa para disposição final de rejeitos, seja com um 
novo licenciamento ou mesmo com a contratação do setor privado. Fala sobre a importância de 
uma decisão rápida para ter a opção de escolha. 

 (Resposta ao Sr. Raul Aparecido Gonçalves Paula - Vereador): Em sua resposta citou as 
prioridades colocadas na Política Nacional: reuso, reutilização, reciclagem como prioridade, 
sendo o tratamento a penúltima alternativa para os resíduos. Não foi citada então a usina 
exatamente pela dificuldade de mantê-la e pela prioridade descrita na política, além de não se 
adequar a realidade de geração hoje em Bauru pela quantidade menor que a necessária para 
uma usina. (Comentário quanto a colocação do Sr. José Xaides de S. Alves): Se 
comprometeu em observar o “case” de sucesso de Assis e incluí-lo no plano. 

 (Comentário ao colocado pela Sra. Karen Cesarino): Informou que irá registrar as medidas de 
Educação Ambiental na versão final. 

Klaudio Coffani – representante do CIESP(Comentários): Parabenizou o poder executivo pelo 
plano que há muito tempo estava sendo pleiteado. Sugeriu a não geração e reinserção de 
resíduos em processos produtivos, e importância da triagem. Sugeriu que a cooperativa seja 
instalada dentro do aterro sanitário. Coloca importância do diálogo dos interessados e envolvidos 
para busca de soluções para os resíduos, cita o caso das discussões feitas entorno dos resíduos 
da construção civil. É a favor da multa na fiscalização, cita exemplos de incentivos econômicos 
para funcionamento de retorno de resíduos ao ciclo produtivo. Taxa para resíduos e para água, 
etc. Coloca que a ideia de utilizar Whatsapp como forma de denúncia é ótima, no entanto para 
punição são necessários mais dados de identificação. 

Leandro Lessari – membro das Ongs SOS Cerrado e Vidágua (Sugestão): Fiscalizar o 
munícipe, focando nas empresas (grandes geradores de resíduos). Salientou que as empresas 
de Bauru não fazem a segregação de resíduos. Informou que é a favor de legislação para apoiar 
cobrança de taxas em prol dos resíduos sólidos. Sugeriu fundo municipal para gestão de 
resíduos, tendo a contribuição de multas. 

Klaudio Coffani – representante do CIESP: complementa a fala de Leandro parabenizando-o 
sobre a proposta da obsolescência programada que consta na proposta final da Conferência 
Nacional do Meio Ambiente. 

Edson Santos da Silva – líder comunitário (Pergunta): Sugeriu nova discussão para o valor 
cobrado dos pequenos geradores de resíduos da construção civil. Questionou prazo de instalação 
dos 9 Ecopontos divulgados pela prefeitura, colocando que o Ecoponto da Pousada não é viável 
como local de descarte para moradores da região que precisam atravessar a Vila São Paulo.  



Paulo Bellingieri - Resposta aos comentários e perguntas: Explana sobre a legislação e 
situação quanto aos lixões no Brasil. Coloca que será estudada a inclusão da sugestão do fundo 
de arrecadação para os resíduos na versão final do plano e passa a palavra ao Secretário 
Valcirlei para complementar as respostas. 

Valcirlei Gonçalves da Silva (Resposta): Colocou que o documento citado pelo Sr. Klaudio foi 
respondido e que seja cobrada da representante do COMDEMA no grupo de discussão do PMSB 
o repasse de informações. Quanto ao fundo de resíduos, coloca que considera interessante a 
proposta de criação para que se tenha valores específicos voltados aos resíduos. Expõe 
complicações e dificuldades da fiscalização. Respondeu que a instalação será feita 
paulatinamente pela dificuldade monetária, e coloca a objeção da população local quanto a 
implantação do planejado para o núcleo do Otávio Rasi. Explicou as questões relacionadas aos 
valores cobrados dos munícipes para coleta e destinação dos RCCs, uma vez que o setor privado 
apresentou justificativas para o valor e que as discussões com relação ao assunto devem 
continuar. Quanto ao aterro, informou que ocorrem discussões constantes junto a Emdurb sobre 
as alternativas que são vislumbradas. Por fim, comunica o trabalho informatizado para 
fiscalização de caçambas que são estudados dentro da SEMMA. 

Leandro Marcomini – membro do COMDEMA: faz um adendo quanto ao Otávio Rasi, onde 
sempre há lixo depositado e é colocado fogo. 

Valcirlei Gonçalves da Silva (Resposta): coloca que a oposição foi do Terra Nova, não do 
Otávio Rasi, e explica que colocaram novas propostas a serem estudadas. Relatou que ficaram 
com receio devido aos atos de vandalismo, e que isto pudesse de alguma forma afetar suas 
moradias. Quanto ao pedido de moradores para implantação de Ecoponto, foi informado que há 
carência de mão de obra e ainda preconceito por parte de alguns munícipes, e finaliza com a fala 
sobre a falta de entendimento da população quanto à sua responsabilidade pelo resíduo gerado. 

Não havendo mais questionamentos e argumentações técnicas, Paulo Yamamuro faz os 
agradecimentos aos presentes, informando que haverá o prazo de cinco dias corridos para 
manifestar qualquer argumento e ou proposição. Colocou que o material está integralmente 
disponibilizado no site e que a ata também estará. Por fim, declara encerrada a Audiência Pública 
às vinte e uma hora e 41 minutos. Nada mais havendo a ser tratado, esta ata foi redigida por mim, 
Juliana Sakoda Telles Chinalia, que segue devidamente assinada para sua publicação e 
divulgação. 

Bauru, 30 de Outubro de 2014. 


