
COMDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1/8

ATA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 07/2020

Bauru, 28 de agosto de 2020.

Aos vinte oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, de forma on-line, conforme
decreto municipal 14.737 de 23 de abril de 2020 reuniram-se os conselheiros: Gilda
Maria Scalfi Carvalho – Semma; Ana Elisa Moura Talon - Seplan; Luiz Fernando
Nogueira Filho - Sagra; Roldão Antonio Puci Neto e Fernanda Garcia Namen -
ambos da SMS; Carlos Alberto Rino - DAE; Marcelo Makino – Emdurb; Sirlei
Sebastiana Polidoro Campos – SME; Renato Theodoro Delgado - CDRS; Maria
Izabel Merino de Medeiros – Apta; Lourenço Magnoni Junior - AGB; José Ricardo
Scarelli Carrijo – Instituto Vidágua; Rita Peruquetti - Unisagrado; Simony Silva
Coelho – OAB; Dorival Coral - Fórum Pró-Batalha; Klaudio Cóffani nunes - Ciesp;
Adilson Elias de oliveira Sartorello - Secovi e André Luis Antunes de Almeida - Crea.
Também estiveram presente: Airton Iosimo Martins – Secretário do Meio Ambiente;
Gabriel Motta - Sagra, Carla Gheler Costa - Consultora Ambiental e Fernanda
Cezario – Semma. Justificaram a ausência: Elton Rafael Alves de Oliveira - DAE;
Aloisio Costa Sampaio - Unesp; Lélia Lourenço Pinto - Assenag e Gisela Maria
Ozorio Casarin - Ciesp. Foram tratados os seguintes assuntos: 1 - Análise dos
processos sobre Arborização Urbana – CTArb. Urbana; 2 - Análise dos
processos sobre Descarte Irregular de Resíduos Sólidos – CTRS; 3 –
Encaminhamento do Comdema sobre a Árvore Timburi da Praça Rui Barbosa;
4 – Discussão sobre o Projeto de Lei número 11/20 que dispõem sobre a
obrigatoriedade do plantio e manutenção de árvores no passeio público; 5 –
Esclarecimentos pela Semma sobre a proposta da PPP do lixo (Parceria
Público Privada) conforme solicitação na reunião anterior; 6 – Alterações no
Edital do PAPPA visando o uso dos recursos do FMMA; 7 – Apresentação dos
documentos comprobatório que serão enviados ao PMVA em setembro de
2020; 8 – Outros assuntos. A reunião teve inicio as 8h45min com a fala do
presidente Dorival agradecendo a presença de todos. Informou que o caminhão
caçamba está realizando a retirada dos rejeitos das cooperativas conforme havia
sido combinado. Informou que a cooperativa Coopeco adquiriu em forma de
comodato a máquina de prensa de isopor. Carrijo sugeriu que a Secretária da
Saúde faça um levantamento dos casos de dengue nas proximidades das
cooperativas após a retirada de todos os rejeitos e que se tenha o levantamento do
que as cooperativas recebem, o que éreciclado e o que é rejeito. Roldão
esclareceu que está sendo realizado esse levantamento e que, assim que terminar
esse trabalho será apresentado ao Comdema. Dorival colocou que a cooperativa
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Coopeco irá iniciar o estudo da quantidade de resíduo que chega, do que é
reciclado e do que é rejeito, após a finalização do trabalho de retirada do rejeito
que está acumulado pela prefeitura, para garantir um resultado mais próximo do
real. Em seguida passou-se para o primeiro item de pauta. 1 - Análise dos
processos sobre Arborização Urbana – CTArb. Urbana - Processo 22304/17,
autuado Eliana Aparecida Losnak, supressão de três Sibipiruna. Foi solicitado a
supressão das árvores, a Semma autorizou o corte de uma única árvore, porém foi
realizada a supressão das três árvores. No processo a autuada alega que recebeu
uma ligação de profissionais da Semma autorizando a supressão e que já realizou
a compensação com o plantio de dez mudas de pata de vaca. Dorival colocou que
acredita que o profissional seja um prestador de serviço que realiza o trabalho de
poda de árvore, que pode não ter conferido o diário oficial corretamente e
suprimido todas as árvores. A CTArborização optou pela manutenção da multa.
Renato colocou que as pessoas credenciadas pela Semma para poda e supressão
de árvore são orientadas a conferir no Diário Oficial e a autorização, assim, se não
o fizeram, se faz necessário que sejam responsabilizados e haja uma punição.
Dorival ficou de fazer um oficio e encaminhar a Semma orientando sobre a
corresponsabilidade dos credenciados e divulgação à população por meio de
campanha sobre a contratação de profissionais credenciados pela Semma.
Colocado em votação 10 membros concordaram com o parecer pela manutenção
emitido pela CTarborização, foram eles: Ricardo, Simony, Marcelo, Gilda, Sirlei,
Ana Elisa, Rita, Renato, Klaudio e Roldão. Se abstiveram do voto: Adilson e André
por terem acabado de entrar na reunião. 2 - Análise dos processos sobre
Descarte Irregular de Resíduos Sólidos – CTRS - Processo 68.658/2019,
autuada Elizabete Augusta Barreta dos Santos, descarte de resíduo sólido. Foi feita
denúncia anônima e a defesa cita várias colocações com leis e exemplos e solicita
que a multa seja revertida em advertência. A junta de impugnação da Semma
mantém a multa de acordo com a lei e não coloca nenhuma resposta quanto aos
questionamentos realizados pela defesa. A defesa responde que não foi efetuada
análise jurídica dos questionamentos. Dorival colocou que o processo foi analisado
por ele e pelo prof. Aloísio e que a opinião dos dois são diferentes, assim existe
duas propostas: 1°) enviar o processo ao jurídico da Prefeitura para que o
documento seja respondido considerando os questionamentos jurídicos
apresentados e 2°) reduzir a multa em 50%. Dorival solicita que os membros que
são advogados se posicionem. Simony coloca que é importante que responda os
argumentos jurídicos apresentados e que penalize de acordo com a lei, caso haja a
possibilidade jurídica de alteração para advertência. Adilson corroborou com a
colocação da Simony e complementou que é necessário que se faça uma análise
jurídica e esta deve ser feita por profissionais capacitados nessa área, no caso o
Comdema tem a disposição o jurídico da Prefeitura, para assim que findada as
questões jurídicas o Comdema possa opinar. O Secretário Airton colocou que o



COMDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3/8

envio ao Jurídico da Prefeitura não está previsto em lei, que o Comdema deve se
posicionar a favor ou contra. Klaudio citou que não é ilegal, pois o COMDEMA pode
solicitar parecer, análise de interpretação e o Executivo pode dar suporte técnico
especializado OFICIAL e após retornar para o Comdema. Trata-se de um
procedimento administrativo comum. Roldão colocou que a Sec. da Saúde quando
encontra alguma dificuldade, encaminha o processo ao setor Jurídico da Prefeitura
para obter um respaldo legal para em seguida dar continuidade ao processo.
Sugeriu que o Comdema devolva o processo a Junta de Impugnação para que ela
responda o recurso de acordo com os questionamentos jurídicos apresentados, e
se caso a Junta de impugnação tiver dúvidas com relação ao recurso apresentado
pela autuada, que eles solicitem análise jurídica para só então retornar ao
Comdema para que o mesmo possa avaliar e dar um parecer. Foi colocado em
votação a devolução do processo à 2° estância, para que responda o recurso de
acordo com os questionamentos. Foram a favor os 14 membros presentes: Ricardo,
Roldão, Gilda, Adilson, Simoni, Renato, Marcelo, Ana Elisa, Sirlei, Rita, Luiz
Fernando, Rino, André e Klaudio. 3 – Encaminhamento do COMDEMA sobre a
Árvore Timburi da Praça Rui Barbosa - Dorival realizou a leitura do relatório
elaborado pela Câmara Técnica de Arborização Urbana sobre a árvore Timburi
com as considerações das discussões, legislação, avaliação técnicas e as
considerações do Comdema que foi entregue juntamente com um oficio à Semma.
4 – Discussão sobre o Projeto de Lei número 11/20 que dispõem sobre a
obrigatoriedade do plantio e manutenção de árvores no passeio público -
Dorival colocou que, devido a interrupção da gravação no final da última reunião,
não foi possível finalizar a discussão a sobre o Projeto de Lei 11/20. Assim pautou
novamente esse item para que o mesmo seja finalizado e dado continuidade no
processo. Dorival retomou alguns itens que foram discutidos na reunião anterior.
Com relação as orientações que a Semma faria sobre quais árvores deveriam ser
plantadas, o Comdema sugeriu que seja elaborado um manual com a descrição de
quais árvores plantar e como plantar, incluindo espécies nativas e considerando a
preservação e conservação das mesmas. Destacou que antes da propositura deste
projeto de lei, é importante a elaboração de dois documentos: o Inventário sobre as
árvores do município e a elaboração do Plano de Arborização Urbana, pois a não
elaboração destes documentos significa transferir a responsabilidade da
arborização urbana ao munícipe e não assumir o desafio enquanto Política Pública
do município. Após relembrar as discussões supracitadas da reunião anterior,
Dorival sugeriu que o Comdema elaborasse um oficio com todas as colocações
realizadas pelos seus membros e solicitasse que antes da implementação deste
projeto de lei, sejam definidos os recursos para a elaboração do inventário e do
Plano de Arborização. Gilda colocou que ao invés de colocar o Plano de
Arborização como uma barreira para o projeto de Lei 11/20, deveríamos utilizar o
projeto de Lei como uma forma de dar andamento ao Plano de Arborização. Dorival



COMDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4/8

colocou que entende a questão colocada pela Gilda, porém acredita que esse não
seja o momento para a aprovação deste projeto de lei, já que entende que primeiro
o poder público precisa fazer a “lição de casa” para depois exigir dos munícipes.
Klaudio questionou ao Sec. Airton porque a Semma não discute previamente os
projetos de lei com o Comdema, visto que o Comdema só quer contribuir de forma
a melhorar os mesmos. Sobre a questão levantada pela Gilda, Klaudio citou que,
para não haver entraves, é preciso discussão e para isto o melhor é retirar o
projeto de pauta e abrir discussão com todos os envolvidos, melhorando assim o
projeto de lei que posteriormente será apresentado novamente a Câmara. Sec.
Airton concordou que houve falha em não ter enviado o projeto de lei ao Comdema,
entretanto, acredita que é uma proposta importante para a Arborização Urbana, já
que até o momento nada foi feito. Dorival agradeceu a manifestação de todos e
colocou em votação pelo arquivamento do projeto de lei neste momento para que o
município faça o inventario da flora urbana e o plano de manejo da arborização
urbana. Foram contra a proposta de arquivamento cinco membros: Gilda, Ana Elisa,
Carrijo, Sirlei, Klaudio. Sugeriram abrir discussões para melhorar o projeto de lei.
Se abstiveram do voto três membros: Rita, André e Adilson, devido não estarem
familiarizados com o assunto. Simony sugeriu retirar a proposta do projeto de pauta,
realizar as discussões nas Câmaras Técnicas de Legislação e Arborização, realizar
as alterações necessárias e apresentar novamente. Após as manifestações Dorival
sugeriu oficializar a Semma solicitando um prazo maior para devolução do
documento que encaminhará para as CTs discutirem e proporem as alterações que
julgarem necessárias para a melhoria do mesmo. Exigiu ainda que os técnicos da
Semma estejam presentes nestas discussões e participem efetivamente do
processo. Gilda corroborou com Dorival pois, como representante da Semma,
acredita ser de suma importância a presença constante dos técnicos nas CTs, pois
são eles que estão no dia a dia e sabem responderem melhor os questionamentos.
Colocado em votação 12 membros concordaram: Carrijo, Rita, Sirlei, Ana Elisa,
Roldão, André, Klaudio, Renato, Simony, Luiz Fernando, Adilson e Gilda. O
Lourenço se absteve do voto devido ter acabado de entrar na reunião. 5 –
Esclarecimentos pela SEMMA sobre a proposta da PPP do lixo (Parceria
Público Privada) conforme solicitação na reunião anterior - Dorival passou a
palavra ao Sec. Airton para realizar os esclarecimentos. Sec. Airton citou que a
Daniela responsável pelo contrato realizou os esclarecimentos na reunião anterior
e que novas solicitações poderiam ser enviadas e que seriam esclarecidas pela
empresa contratada. Carrijo questionou se o projeto está considerando o marco
legal de saneamento. Sec. Airton respondeu que sim e que a empresa de
consultoria contratada segue as normas mais atuais de saneamento e meio
ambiente que existem. Dorival realizou a leitura do oficio que enviou ao gabinete do
prefeito, no dia 24 de agosto, onde solicitou explicações pela escolha do “cenário 3
- triagem automatizada, galpão de triagem, ecopontos, compostagem aeróbica e
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anaeróbica e aterro sanitário para rejeitos”. Acrescentou ainda que realizou este
questionamento considerando que esta foi a principal discussão na reunião de
junho e por este motivo pautou novamente esse item. Carrijo colocou que seria
interessante questionar se o projeto atende ao marco legal de saneamento, visto
que o projeto foi elaborado anteriormente ao atual marco legal de saneamento e
este aplica novas normas referentes ao destino do lixo. Outro questionamento que
Carrijo acredita ser interessante é sobre como seria a triagem automatizada, visto
que desta forma utiliza-se somente equipamentos excluindo o recurso humano.
Citou ainda que participou de uma reunião onde especialistas da área destacaram
que o modelo adequado para o Brasil é de uma triagem semiautomática, utilizando
tanto máquinas quanto recursos humano. Pois, se for somente automatizada ele
acredita que os serviços de triagem das cooperativas irão acabar. Dorival finalizou
sugerindo a elaboração de um novo oficio, onde questionaria novamente a escolha
do cenário 3; se o projeto está de acordo com o marco legal de saneamento e
informações sobre a participação dos catadores de recicláveis no processo de
triagem automatizada. Klaudio pediu a palavra e citou que, participava de uma
reunião sobre a PPP e repassaram que o projeto está finalizando os estudos
econômicos, sociais e ambientais e que estão definindo pelo modelo de concessão
simples. Citou ainda que irá colocar na reunião que o Comdema gostaria de
participar das discussões para ampliar a visão, de forma a colaborar com todo o
processo. Gilda sugeriu que um grupo pequeno do Comdema fosse conversar com
a Daniela e a Majô para compreender melhor a primeira parte do processo e poder
colaborar mais nessa segunda fase. Dorival concordou com a Gilda e citou que no
oficio, além dos questionamentos, irá também citar essa sugestão de mini
comissão para acompanhar e estar junto ao processo. Foi colocado em votação a
elaboração de Ofício com os questionamentos e a propositura de um grupo para
acompanhar o processo. Foram a favor 12 membros: Carrijo, Sirlei, Adilson,
Simony, Renato, Rita, Roldão, Ana Elisa, Luiz Fernando, André, Klaudio e Lourenço.
Dorival solicitou a inversão na pauta passando o item 7 todos concordaram. 7 –
Apresentação dos documentos comprobatório que serão enviados ao PMVA
em setembro de 2020 - Fernanda iniciou a apresentação esclarecendo que no
ciclo 2020 do PMVA serão consideradas as ações realizadas durante o ano de
2019, visto que devido a pandemia da COVID19 não foram possíveis a realização
de muitas ações. Citou que o prazo final para envio dos documentos comprobatório
é até o dia 28 de setembro e que será uma Qualificação para a Certificação, onde
o município deverá obter no mínimo 60 pontos. Em seguida apresentou os
resultados do ranking (geral e por diretiva) do município de Bauru no período de
2011 até 2019. Em seguida apresentou as diretivas que serão enviadas e justificou
as que não serão entregues: Município Sustentável: MS1 - será entregue
parcialmente, pois o relatório demonstrando incentivo não será enviado; MS2 -
instalação modelo do Jardim Botânico; MS3 - não será entregue, pois a município
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não possui a Lei do DOF; MS4 e MS5 - enviados o mesmo do ano de 2019; MS6 -
enviado o Programa de Hortas Comunitárias realizado pela Sagra; MS7 - enviado o
Projeto CEMEIA realizado pela Sagra que teve início no final de 2019; MS8 -
Planilha com dados e Proatividade MS - será entregue aguardo alguns dados finais.
Estrutura e Educação Ambiental - EEA1 - PMEA com as atividade de 2019;
EEA2 e EEA6 documentos completos; EEA3 - falta somente a cópia das notas
fiscais que estão arquivadas no processo; EEA4 - ação intermunicipal entre Bauru
e Piratininga que ocorreu em 2019 e começo de 2020; EAA5 - documentos sobre
fiscalização ambiental; EEA7 - Bauru possui três centros de educação ambiental e
terá mais um o ano que vem no Horto Florestal, o utilizado no relatório é o CEA do
Zoológico; EEA8 - Planilha de dados e Proatividade EEA - licenciamento
ambiental. Conselho Ambiental - CA1; CA3; CA4; CA5; CA6; Pró atividade CA -
as diretivas irão constar documentos (atas, convocações, entre outros) de 2019 e
2020 até o mês de agosto. Somente a diretiva CA2 - que está será apresentado o
decreto do biênio 2018/2019 porque o decreto do biênio 2020/2021 está
aguardando ajustes para publicação. Biodiversidade - BIO1 - apresentado de
forma parcial, já que o plano foi feito por meio de decreto e não tem aprovação na
Câmara dos Vereadores; BIO2 - apresentado o trabalho de retirada dos rejeitos
das cooperativas, entretanto não sabe se irá pontuar já que Bauru não possui uma
lei que regulamenta o PSA ; BIO3 - trabalho realizado pelo Centro de Zoonose no
município; BIO4 e BIO7 - são notas automáticas; BIO5 e BIO6 são as atividades
desenvolvidas no Zoologico; Proatividade BIO - Jardim Botânico com a
conservação da flora. Gestão das Águas - GA1 - nascente do Jardim Botânico;
GA2, GA3, GA7 e Proatividade GA - são atividades desenvolvidas pelo
Departamento de água e esgoto do município - DAE; GA4 - visita realizada na ETA
em 2019; GA5 e GA8 - são notas automáticas; GA6 - atividades desenvolvidas
pelo Fórum Pró-Batalha. Qualidade do Ar - QA1 - não será enviado, pois não foi
realizado; QA2, QA3, QA4, QA6; QA7, QA8 e ividade QA - ações desenvolvidas
no ano de 2019; QA5 - não será apresentado, pois Bauru não aderiu a operação
Corta Fogo. Uso do Solo - US1 - Entrega do Plano, falta aprovação na Câmara
dos vereadores já que o mesmo foi realizado por meio de decreto; US2, US3 e
US4 - são atividades realizadas pela secretaria de obras; US5 - Nota automática;
US6 - adesão ao Programa Cidades resilientes prefeito fez no início do seu
mandato e terá que ter adesão novamente no próximo ano; US7 e Proatividade
US - ações desenvolvidas pela Sagra; US8 - mapas sobre as regiões de Bauru que
são contaminadas. Arborização Urbana - AU1 - não será entregue, pois até o
momento não foi elaborado; AU2, AU3, AU4, AU5, AU6, AU7 e AU8 - todos serão
entregues, porém é preciso refazer esses documentos visto que são com dados
antigos e precisa de uma revisão; Proatividade AU - viveiro municipal. Esgoto
Tratado - ET1 - entrega do Plano falta aprovação na Câmara dos vereadores já
que o mesmo foi realizado por meio de decreto; ET2 - ação do plano; ET3 -
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declaração emitida pelo DAE; ET4 - visita realizada no ano de 2019; ET5 -
atividade realizada pela empresa Vitver; ET6 - nota automática; Proatividade ET -
alagados construídos no Jardim Botânico; Resíduos Sólidos - RS1- entrega do
Plano, falta aprovação na Câmara dos vereadores já que o mesmo foi realizado por
meio de decreto; RS2 - ação do plano; RS3 - ações do Viveiro municipal; RS4 -
visita na Estre realizada em 2019; RS5 - atividade da Emdurb de coleta seletiva;
RS6 - Ecoverde; RS7 - atividade das cooperativas; RS8 - nota automática;
Proatividade RS - Ecopontos. Após a apresentação Fernanda se colocou a
disposição para sanar as dúvidas. Dorival agradeceu a apresentação e questionou
o que deveria ser feito para obter a nota total nos itens que possuem os planos
porém sem a aprovação na Câmara. Fernanda respondeu que os decretos
precisam ser transformados em lei. Dorival sugeriu para que a Fernanda procure o
presidente da Câmara Municipal, apresente a situação e verifique de que forma é
possível transformar esses decretos em lei e colocou o Comdema a disposição
para participar deste processo. Agradeceu a apresentação e citou que ano a ano o
município vem melhorando, apesar dos desafios que são grandes. Os membros
Maria Izabel, Sirlei, André, Ana Elisa e o Sec. Airton parabenizaram o trabalho
realizado e a apresentação. Dorival voltou ao item 6 da pauta. 6 – Alterações no
Edital do PAPPA visando o uso dos recursos do FMMA - Dorival colocou que o
edital publicado anteriormente foi analisado por um grupo da CTLegis que verificou
novos prazos e datas para entrega de documentos. Acrescentou que os valores
propostos em cada linha temática serão alterados de acordo com o valor atual que
disponível no FMMA. Já foi solicitado o extrato do FMMA atualizado e, assim que o
Comdema receber, será feita a divisão igualitária para cada linha. Também
aguarda-se um parecer do Jurídico da Prefeitura com relação ao anexo 5, onde os
itens não estavam numerados e no edital constava a numeração. Renato
complementou que nas datas com relação a prazos considerou-se dias úteis,
somente nos itens referente a recurso são dias corridos. Dorival esclareceu que
não compartilhou o documento com os membros do Comdema devido o mesmo só
poder ser compartilhado após publicação. Colocado em votação se poderia dar
continuidade ao processo assim que recebesse o retorno dos itens pendentes,
cinco membros presentes foram a favor: André, Sirlei, Lourenço, Adilson e Ana
Elisa. 8 – Outros assuntos: Fernanda citou que será enviado a todos os membros
do Comdema convite para participar da Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo
da Apa Vargem Limpa Campo Novo que acontecerá no dia 09 de setembro
presencialmente no Teatro Municipal e também de forma on-line. Dorival encerrou
a reunião agradecendo a presença de todos às 11h45, e eu, Fernanda Cezario,
lavrei a presente ata que, uma vez lida e aprovada por todos os presentes será
assinada de forma digital.
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SEMMA SAGRA

_________________

SMS

______________________

SEPLAN

______________________

DAE

______________________

EMDURB

______________________

CDRS

INSTITUTOAMBIENTAL
VIDAGUA

______________________

SME

______________________

APTA

______________________

FÓRUM PRÓ-BATALHA

______________________

AGB

______________________

OAB

______________________

UNISAGRADO

_____________________

CIESP

______________________

CREA

______________________


