
 

Ata 11 e 12 de fevereiro de 2019 – Visitas técnicas e Reunião entre Caixa Matriz, Filial 

Bauru, Consórcio e Prefeitura de Bauru. 

 

Segue ata da reunião e visitas técnicas realizadas no dia 11, para análise e manifestação. 

 

Ata 11 de fevereiro de 2019 – Reunião e Visitas técnicas acompanhadas pela Caixa 

Matriz, Filial Bauru, Consórcio e Prefeitura de Bauru. 

 

1. Visitas técnicas  
 

- A Caixa, Consórcio e Prefeitura visitaram: 

 Aterro Sanitário Municipal, próximo à Rodovia Marechal Rondon Km 353 + 500 

m. 

 Ecoverde Municipal, localizada na Rua Nelson Ferreira Brandão, Quadra 1. 

 Ecopontos do Núcleo Habitacional Jd. Redentor, situado na Rua Noé Onofre 

Teixeira, quadra 3. 

 Ecoponto Dr. Antonio Eufrásio de Toledo, na Rua Sorocabana, quadra 2. 

 

A visita realizada no aterro sanitário municipal foi realizada com o intuito de conhecer a 

estrutura do local, como portaria e vigilância que são importante para o controle de acesso 

e o isolamento da área, histórico de operação do aterro sanitário e situação do 

encerramento do local, bem como a estrutura de proteção ambiental como 

impermeabilização do solo, drenagem de chorume e gases, lagoas de chorume, pontos de 

monitoramento de águas superfícies e subterrâneos, monitoramento geotécnico do local. 

Além disso, a visita foi importante para o levantamento inicial de informações sobre a 

gleba adjacente ao aterro que poderá ser utilizada para a destinação final de resíduos 

sólidos urbanos. 

Nos ecopontos visitados foram levantadas informações sobre a estrutura do local, situação 

operacional e tipo de materiais recebidos. 

 

 

2. Reunião 

 

- Na reunião com o Prefeito, Clodoaldo Armando Gazzetta, e com a Chefe de Gabinete, 

Maria José Majô Jandreice, foi apresentada a equipe técnica do Consórcio e abordado de 

forma geral os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no estudo preliminar. 

 

- O Prefeito compartilhou a intenção de concentrar a destinação final na área contígua ao 

aterro sanitário municipal, mencionando inclusive possível ampliação na área vizinha que 

é estadual. 

 

- A Prefeitura comunicou que foi marcada audiência pública sobre a PPP de Resíduos, no 

dia 27 de março de 2019, na Câmara Municipal de Bauru, em virtude da solicitação dos 

Vereadores. 

 

- A Chefe de Gabinete indicou que as visitas às cooperativas programadas para o dia 

seguinte poderiam ser mantidas. 

 

 



Ata 12 de fevereiro de 2019 – Visitas técnicas e Reunião entre Caixa Matriz, Filial 

Bauru, Consórcio e Prefeitura de Bauru. 

 

1. Reunião sobre Comunicação - Caixa Bauru 

 

 

Participantes:  

Caixa Econômica Federal: 

Camila Frazatti Rodrigues Felício (GT Matriz) 

Círio Irineu Lemmertz Junior (GT Matriz) 

Ana Rosa Marques (Filial Bauru) 

Pedro Paulo Guiraldello (Filial Bauru) 

Paulo Surreax de Oliveira (Filial Bauru e GT Matriz) 

 

Prefeitura de Bauru: 

Daniela Gaio (Gerente de Convênios) 

Giovanna Pólo (Assessoria de Imprensa) 

 

Consórcio: 

Marta Betioli Calemi 

Sergio Augusto Caruso Filho 

Reginaldo Forti 

 

 

- A Caixa expressou que durante a visita técnica às cooperativas, a equipe deveria adotar 

uma postura de ouvinte para entender quais solicitações viriam desses stakeholders, 

frisando o envolvimento das cooperativas e de que continuariam participando do 

processo. 

- A Prefeitura compartilhou a preocupação com as informações que deveriam ser 

divulgadas sobre os estudos que serão desenvolvidos, bem como o conteúdo da nota que 

seria divulgada sobre as visitas técnicas e sobre o projeto. 

- O Consórcio orientou que neste momento deveria ser divulgado que o projeto está em 

fase inicial, envolvendo o diagnóstico da situação atual e que, posteriormente, esses dados 

levantados, subsidiarão os documentos técnicos, legais e econômicos para melhorias na 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos de Bauru. 

- O Consórcio, também, orientou que a divulgação deverá deixar explicito que os estudos 

envolvem apenas a destinação final de resíduos sólidos. 



- A Caixa corroborou que as informações a serem publicadas neste momento devem 

indicar que os estudos estão no estágio inicial. 

- O Consórcio ficou responsável por revisar a nota que a Prefeitura elaborou quanto aos 

estudos que serão elaborados e as visitas técnicas do Consórcio ao Município. 

- A Caixa ficou com a atribuição de fazer a revisão final da nota de divulgação e de 

encaminha-la para Prefeitura. 

- A Caixa sugeriu comunicar, ao Ministério Público Estadual, que o Município de Bauru 

iniciou estudos para analisar a viabilidade de implantação de concessão da destinação 

final de resíduos sólidos urbanos. 

- O Consórcio solicitou que a pesquisa social fosse postergada para a segunda etapa dos 

estudos. 

- A Caixa solicitou uma justificativa formal para embasar a postergação da pesquisa 

social. 

- A Caixa demonstrou a necessidade de atendimento do Anexo I-A do Edital, assim como 

a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Crise. 

 

2. Visitas técnicas  
 

- COOPERBAU, situada na Alameda Aquidauana n° 1-04, Vila Dutra 

- COOTRAMAT, Travessa James Russel, Quadra 1 sem número, Jardim Redentor 

- COOPECO, localizada na Av. Santa Beatriz da Silva, n°6-16, Ferradura Mirim 

- instalações da EMDURB. 

- O consórcio solicitou à Prefeitura as áreas (dimensões) dos ecopontos. 

 

A visita nas cooperativas foi realizada com o objetivo de levantar informações sobre a 

infraestrutura operacional, número de cooperados e melhorias que poderão ser realizadas 

no processo com o intuito de aperfeiçoar o serviço de triagem e aumentar a renda dos 

cooperados.  

A visita ao local também foi importante para sinalizar uma aproximação do projeto com 

os interesses das cooperativas. Neste contexto, a abordagem das equipes (Prefeitura, 

Caixa e consultores), alinhada previamente, também foi no sentido de ouvir os 

cooperados e suas eventuais solicitações, bem como, se fosse necessário, prestar 

esclarecimentos sobre os trabalhos, comunicando que os estudos para melhorias na 

destinação final de resíduos sólidos urbanos de Bauru estão em sua fase inicial, ou seja, 

no diagnóstico. 


