
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – CONCESSÃO DE 1 

RESÍDUOS SÓLIDOS 17/12/20 – Bauru-SP 2 

No dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte, às 19 horas, 3 

realizou-se audiência pública online referente à concessão dos 4 

resíduos sólidos urbanos no Município de Bauru/SP. Participaram da 5 

mesa de abertura: Prefeito Clodoaldo Armando Gazzetta, Márcio 6 

Makoto -  Gerente executivo de governo da Caixa Econômica Federal, 7 

Majo Jandreice – presidente do Conselho Gestor de PPP, Daniela 8 

Gaio – membro do conselho gestor, Airton Iosimo Martinez – 9 

secretário da Semma (participação virtual). A listagem dos 10 

participantes inscritos conforme regulamento, será arquivada 11 

juntamente com o presente Ata em processo administrativo numero 12 

116 455/2019. A sra. Majô Jandreice , presidente do Conselho Gestor 13 

de PPP  fez a abertura, relatando informações sobre documentação 14 

que se encontra em Consulta Publica até o dia 30/12/2020, bem 15 

como a convocação e as regras para a realização da Audiência 16 

Publica. Em seguida o Prefeito Gazzetta se pronunciou relatando a 17 

importância de um projeto dessa magnitude para mo município. 18 

Márcio Makoto também fez uso da palavra, assim como Daniela Gaio 19 

que comentou sobre a trajetória e ações que foram executadas na 20 

construção do projeto. Em seguida Majô explicou que o projeto será 21 

exposto pela Consultoria do Consorcio EY/Lacaz/Ziguia, representada 22 

por Lucas Lauria, Marta Calemi  e Vanessa Rosa.  Lucas explicou que o 23 

objeto do projeto é a melhoria no tratamento e destinação dos 24 

resíduos sólidos. A coleta não está envolvida. Gerará melhorias nos 25 

resíduos desviados do aterro, os eco pontos e galpões de triagem das 26 

cooperativas serão reestruturados acarretando melhorias aos 27 

catadores. Trará investimentos ao município e conta com a parceria 28 

da FEP –CAIXA. A sra. Marta Calemi explica que o projeto de 29 

concessão (por um período de 20 anos) proporcionará uma 30 



autonomia do município na destinação final de seus resíduos e 31 

economia para a gestão pública que evitará licitações periódicas para 32 

contratação. Na parte operacional haverá redução da distância 33 

percorrida para destinação final de RSU e dos custos de transporte e 34 

redução dos gastos com a manutenção dos veículos e insumos. Na 35 

parte ambiental haverá um aumento de aproximadamente 18% 36 

(1659 ton/mês) de resíduos desviados no 4º ano de concessão e de  37 

28% (2673 ton/mês) no 11º ano e com isso um aumento da vida útil 38 

do aterro sanitário. Além disso, a concessão evitará a poluição do 39 

solo, redução da emissão de gases de efeito estufa, destinação 40 

adequada de resíduos volumosos. Com a concessão dos serviços, 41 

haverá a implantação de 4 galpões de triagem de material reciclável, 42 

implantação, operação e manutenção de unidade de tratamento 43 

mecânico de resíduos e de resíduos orgânicos, implantação, 44 

operação e manutenção da área de transbordo e triagem de resíduos 45 

volumosos, reestruturação de 09 ecopontos, estudo de investigação 46 

de contaminação e monitoramento do aterro sanitário municipal. 47 

Lucas informou que com base nas infraestruturas o valor de 48 

investimento (CAPEX) é de R$ 140 milhões ao longo de 20 anos  49 

sendo que nos 3 primeiros anos é o período de maior investimento. A 50 

operação (OPEX) é mais custosa do que os investimentos que 51 

precisam ser realizados e é de aproximadamente 324,6 milhões que 52 

serão gastos pelo parceiro privado para operar as infraestruturas. 53 

Todo o detalhamento dos valores foram expostos em power point. 54 

Quanto à cobrança de tarifas, o Novo Marco Legal do Saneamento 55 

legitimou a possibilidade de ser realizada na fatura de consumo de 56 

água e esgoto. Foi feito um trabalho junto ao DAE para identificar a 57 

média de consumo de economias (residencial, comercial, industrial e 58 

pública). Essa economia será enquadrada com base na média do 59 

consumo de água de 12 meses do período anterior e o 60 

reenquadramento é realizado a cada 12 meses. 75% são economias 61 



residenciais e enquadradas dentro de até 20 metros cúbicos. A 62 

população pagará mensalmente junto da cobrança de água e esgoto. 63 

Tudo foi detalhado por meio de tabelas apresentadas durante a 64 

exposição . Além das tarifas pagas pelos usuários, a destinação dos 65 

resíduos públicos urbanos (RPU)  será paga pela prefeitura (R$ 106,00 66 

a tonelada).Lucas ressalta que esses são valores máximos para a 67 

licitação.  A empresa que ofertar a menor tarifa é quem ganhará a 68 

licitação. Para os usuários que não são atendidos pelo DAE (em torno 69 

de 1049), a tarifa será cobrada direto da concessionária para esse 70 

usuário pelo consumo médio de Bauru, que é de 10m³. Vanessa Rosa 71 

explica a modelagem jurídica do projeto após 2 anos de estudos. É 72 

um contrato de concessão comum, ou seja, a remuneração pelo 73 

serviço é toda feita por tarifa dos usuários e não há pagamento da 74 

prefeitura para a empresa concessionária. A Prefeitura não terá mais 75 

custos com os serviços de manejo e isso trará uma inovação e 76 

economia, o que permitirá ao Município alocar os recursos em outras 77 

ações. O contrato tem duração de 20 anos, pois envolve triagem e 78 

tratamento e precisa de tempo para um  investimento dessa 79 

magnitude, além da própria conscientização da população, já que é 80 

algo novo. A agência reguladora fiscaliza o cumprimento das 81 

obrigações da concessionária. No estado de SP há duas agências de 82 

saneamento básico: Arsesp e Ares-PCJ. A Prefeitura deverá escolher 83 

uma das duas  e, por convênio, essa agência será a reguladora do 84 

contrato e quem paga seus custos será a empresa concessionária. 85 

Vanessa detalhou os requisitos prévios à licitação e os principais 86 

aspectos da minuta do edital e do contrato de concessão que 87 

constam também na apresentação. Todo conteúdo da audiência foi 88 

disponibilizado no youtube. Após a exposição sobre o projeto, a sra. 89 

Majô abriu para os participantes fazerem perguntas com base no 90 

regulamento da audiência. Eduardo Borgo iniciou dizendo que em 91 

junho a concessão de Piracicaba foi anulada  e fez alguns 92 



questionamentos: existe conselho municipal de acompanhamento do 93 

estudo? Foi feito licenciamento ambiental e estudo de impacto 94 

ambiental prévio? Foi feito estudo de indicação de logística reversa? 95 

Outras perguntas foram feitas e serão respondidos pela consultoria e 96 

publicados no site da prefeitura. Márcio Makoto se colocou à 97 

disposição para reunião com representantes da Câmara Municipal 98 

para sanar as dúvidas. Marta informou que houve sim um estudo, um 99 

mapeamento específico de Bauru para se chegar na tecnologia 100 

selecionada e Silvano complementou dizendo que o projeto de Bauru 101 

é totalmente diferente do apresentado em Piracicaba.  Peter Ho 102 

pergunta sobre o estudo de viabilidade técnica e sobre a tarifação de 103 

consumo de água. Marta informa que a construção do aterro 104 

sanitário está prevista. Dorival Coral sugere que a concessionaria ao 105 

invés de reformar deveria investir em novas construções de 106 

ecopontos e ponto de entrega voluntária. Marta informa que irão 107 

analisar a contribuição de Dorival. Gabriel Placce expõe suas opiniões 108 

a respeito do projeto e levanta alguns questionamentos e Makoto 109 

agradece a contribuição e pede para que Placce envie os 110 

questionamentos pelo site da Consulta Publica para que possa  sanar 111 

as dúvidas.  O Sr. Aloisio, docente da Unesp, é favorável que seja 112 

inclusa a coleta regular e irão enviar outros questionamentos e 113 

sugestões ao edital e questiona Makoto se a Câmara Municipal  114 

sugerir  a inclusão da coleta regular se a Caixa poderá  fazer um 115 

aditivo. Makoto e Silvano respondem que seria possível de análise, 116 

porém depende de decisão do poder executivo, haveriam novos 117 

custos e devido ao alto valor realmente precisaria de análise e mais 118 

tempo de estudo.  O Sr. Vale questiona se a lei autorizando a 119 

concessão será votada ainda neste ano de 2020 sendo que  o Prefeito 120 

responde que espera que sim, porém como foi sobrestada por três 121 

sessões ordinárias provavelmente será apenas na volta do recesso.  O 122 

Sr. Silvano ressalta que 04 projetos existentes já  foram aprovados 123 



por Câmaras Municipais de outras cidades. Vanessa Rosa destaca que 124 

atualmente a prefeitura de Bauru não cobra pelos serviços de 125 

resíduos sólidos, porém com o novo marco de saneamento, todas as 126 

prefeituras deverão se enquadrar até julho/21 sob pena de renúncia 127 

de receita e infração à lei de responsabilidade fiscal. A população 128 

pagará por um serviço público assim como já paga pela energia, água 129 

e esgoto, etc. Todas as perguntas feitas por voz durante a audiência 130 

foram respondidas, inclusive as que foram feitas pelo chat.  Foi 131 

esclarecido que todas as perguntas ou questionamentos que as 132 

pessoas presentes entenderem importantes que seja feita pelo site 133 

da prefeitura – Consulta Publica e que as respostas serão detalhadas 134 

por escrito e publicadas.  A reunião foi encerrada às 21h45min. 135 

Lembrando que a Consulta publica continua até o dia 30/12/2020 e 136 

as perguntas serão respondidas e no dia 31/12/20 será publicado no 137 

site da prefeitura.  Eu Lilian de Abreu, secretaria do Conselho Gestor 138 

das PPPs Bauru, lavrei a presente ATA.  139 

 140 


