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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 09/2020   
                                                                            Bauru, 07 de outubro de 2020. 
 
Aos sete dias do mês de outubro 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; Fernanda Garcia 
Namen – SMS; Cristiane Martinez Damiati – PAMB; Maria Izabel Merino de Medeiros 
– APTA; Lourenço Magnoni Junior – AGB; José Ricardo Scarelli Carrijo – Instituto 
Vidágua; Erika Cristina Souza da Silva Correia - Unisagrado; Simony Silva Coelho – 
OAB; Dorival Coral - Fórum Pró-Batalha; Gisele Moretti - Coopeco. Também 
estiveram presente: Airton Iosimo Martins – Secretário do Meio Ambiente; Luiz 
Carlos de Almeida Neto - Semma/Jardim Botânico; Raquel  e Larissa Mayumi 
Semma; Leticia Krichner - Secretária de Planejamento e Fernanda Cezario – 
SEMMA. Justificaram a ausência: Roldão Antonio Puci Neto - SMS; Sirlei Sebastiana 
Polidoro Campos – SME; Renato Theodoro Delgado – CDRS; Aloísio Costa Sampaio 
– Unesp. Foram tratados os seguintes assuntos: 1 – Solicitação de recursos 
financeiros pela Semma para o novo contrato com a Ascam visando a gestão 
dos Ecopontos de Bauru no período de novembro de 2020 a novembro de 2021; 
2 – Análise do processo sobre a alteração do artigo 66 que trata das Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico (ARIEs). A reunião iniciou-se às 9h10min com o 
presidente Dorival agradecendo a presença de todos e justificando a antecipação da 
reunião extraordinária de sexta-feira para quarta-feira devido há necessidade de 
agilizar os processos pendentes visto que existe um protocolo a seguir e o tempo 
ficaria curto, em seguida passou-se para o primeiro item da pauta. 1 – Solicitação 
de recursos financeiros pela Semma para o novo contrato com a Ascam 
visando a gestão dos Ecopontos de Bauru no período de novembro de 2020 a 
novembro de 2021 – Dorival realizou um resumo recordando a utilização dos 
recursos do FMMA desde o ano de 2016 até o ano de 2019. Em seguida apresentou 
as porcentagens referente a utilização do FMMA: 45% Semma; 35% PAPPA e 20% 
de fundo de reserva e apresentou os extratos bancários e os pagamentos realizados 
no ano de 2019 e 2020, visto que as autorizações de utilização dos recursos do 
FMMA ocorreram em 2019, porém os pagamentos se estenderam até 2020. 
Apresentou o extrato do mês de outubro, sendo que na conta do Banco Caixa 
Econômica Federa – conta 152-7 há um saldo de R$ 2.988.113,82 e na conta 046-6 
um saldo de R$ 552.980,39, totalizando nas duas contas o valor de R$ 3.541.094,21. 
Desse valor, R$ 291.970,00, provavelmente, está reservado para a aquisição das 
caçambas, processo de licitação em andamento. Assim o FMMA teria disponível no 
momento, o valor de R$ 3.249.124,20. A solicitação para o pagamento de 60% do 
contrato com a Ascam, utilizaria o valor de R$1. 433.220,00, restando no FMMA o 
valor de R$1.815.904,20, considerando que 20% é fundo de reserva ter-se-ia três 
projetos no valor de R$ 484.241,12 para o edital do PAPPA. Após essas colocações 
Dorival passou a palavra a Gisele (Coopeco).  Gisele agradeceu a contribuição do 
Comdema no repasse dos recursos do FMMA para o pagamento do contrato com a 
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Ascam e colocou a importância da renovação do mesmo, pois, por meio de dados 
foi possível verificar o aumento da quantidade de recicláveis que as cooperativas 
passaram a receber; alegou que melhorou a qualidade de vida dos cooperados, já 
que a renda financeira aumentou. Que é um retrocesso não renovar esse contrato. 
Em seguida Dorival apresentou os desafios da Ascam para o próximo ano: trabalho 
de conscientização da população por meio da educação ambiental é de forma 
continua, assim será dada continuidade aos trabalhos realizados e ampliação de 
outras atividades; readequação de alguns ecopontos existentes e mais dois 
ecopontos novos; implementação do programa reuse; novas parcerias com a 
finalidade de reduzir o volume de rejeitos; ganhos sociais por meio de dados; criação 
do aplicativo EcoBauru. Em seguida apresentou tabela com a quantidade em 
quilogramas da quantidade de materiais reciclados entregues nas cooperativas 
provindos dos Ecopontos e da Coleta Seletiva. Os dados demonstraram claramente 
um aumento ao longo do contrato. Finalizou apresentando um quadro com a 
previsão de todos os gastos e se colocou a disposição para questionamentos. Carrijo 
questionou se existe dados da quantidade do volume triado no período de gestão da 
Ascam. Dorival respondeu que foi arrecadado de dezembro de 2019 a agosto de 
2020 um total de 1.148.374kg de material reciclado, também apresentou uma 
planilha com a diferença entre o material reciclado arrecadado nos ecopontos e o 
entregue pela Emdurb na coleta porta-a-porta. Nessa comparação é possível 
verificar que o material arrecadado nos ecopontos é superior a coleta porta a porta 
e Dorival concluiu que acredita que isso se deve ao trabalho de educação ambiental 
realizado pela Ascam. Luiz Carlos (JB) questionou qual o valor financeiro 
economizado pelo município, deixando de descartar o material reciclado no aterro. 
Dorival respondeu que fazendo uma conta rápida e aproximada, tem se uma 
economia de aproximadamente R$170.000,00, esse valor desconsiderando o 
material arrecadado pela Cootramat e o valor de transporte. Gisele complementou 
que os ganhos não são somente por não enterrar os resíduos, mas pelo contexto 
geral, visto que com a diminuição de deposição irregular dos resíduos, a Semma 
deixou de ter um custo com a limpeza dessas áreas. Luiz acredita que o dado sobre 
o questionamento realizado é importante de se ter e também tentar mensurar o 
ganho ambiental e social pelo trabalho desenvolvido pelo projeto. Gisele agradeceu 
a sugestão do Luiz e acredita ser de grande importância esses dados. O Secretário 
Airton enfatizou a importância do trabalho realizado pela Ascam e conta com a 
parceria do Comdema para realizar a renovação do contrato. Dorival colocou em 
votação o pagamento de 60% do contrato da Ascam ser efetuado com recursos do 
FMMA. Dos 10 conselheiros com direito a voto, 9 conselheiros foram a favor da 
proposta; Gilda, Ana Eliza, Maria Izabel, Carrijo, Simony, Tenente Cristiane, Gisele, 
Erika e Lourenço. A conselheira Fernanda (SMS) não se pronunciou. Finalizada a 
votação passou-se para o segundo item da pauta. 2 – Análise do processo sobre 
a alteração do artigo 66 que trata das Áreas de Relevante Interesse Ecológico 
(ARIEs). Dorival colocou que a CTLegis reuniu-se e elaborou uma proposta de 
redação: “ Art 66° - Ficam criadas as ARIEs - Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico, unidades de conservação de uso sustentável, na forma do artigo 16 da 
Lei Federal 9.985 de 18 de julho de 2000, destinadas a manter e conectar os 
ecossistemas naturais, permitida a supressão, exclusivamente nas situações 
autorizadas pelo órgão ambiental competente, obediente à legislação de proteção 
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relacionada aos biomas Mata Atlântica e Cerrado.” Em seguida a Semma apresentou 
duas propostas de redação: Proposta 1) Art 66 - Ficam criadas as ARIEs - Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico, unidades de conservação de uso sustentável, na 
forma do artigo 16 da Lei Federal 9.985 de 18 de julho de 2000, destinadas a manter 
e conectar os ecossistemas naturais, conforme Mapa  05: “Área de Interesse 
Ambiental”, em anexo. §1° - Os licenciamentos e autorizações nas Aries deverão ser 
submetidos a legislação vigente e órgãos competentes. §2° - Deverá a Semma 
elaborar um Plano de Manejo para as respectivas áreas, a fim de disciplinar o uso e 
manejo condizentes ao objeto de proteção da unidade de conservação.” Proposta 
2) Art 66 - Ficam criadas as ARIEs - Áreas de Relevante Interesse Ecológico, 
unidades de conservação de uso sustentável, na forma do artigo 16 da Lei Federal 
9.985 de 18 de julho de 2000, destinadas a manter e conectar os ecossistemas 
naturais, conforme Mapa  05: “Área de Interesse Ambiental”, em anexo. §1° - No 
caso de supressão de vegetação nativa em ARIEs, a autorização deverá atender a 
legislação vigente. §2° - Deverá a Semma elaborar um Plano de Manejo para as 
respectivas áreas, a fim de disciplinar o uso e manejo condizentes ao objeto de 
proteção da unidade de conservação”. Em seguida houveram discussões sobre a 
retirada do parágrafo segundo, pois acreditam que entrelaçar ao Plano de Manejo é 
desnecessário neste momento, visto que qualquer Unidades de Conservação exige 
a elaboração de Plano de Manejo. Foi colocado também que usar a palavra 
supressão, já sugeriria essa ação. Definiram por excluir a proposta 2 da Semma e 
unir a proposta 1 da Semma com a proposta apresentada pelo Comdema. A redação 
final ficou da seguinte forma: “Art. 66 - Ficam criadas as seguintes ARIEs – Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico, unidades de conservação de uso sustentável, na 
forma do artigo 16 da Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, destinadas a manter 
e conectar os ecossistemas naturais, conforme Mapa 05: “Áreas de Interesse 
Ambiental”, em anexo, sendo que os licenciamentos e autorizações nas ARIEs 
deverão ser submetidos à legislação vigente e órgãos competentes” Colocado em 
votação os 8 conselheiros presente concordaram com a redação final: Gilda, Maria 
Izabel, Tenente Cristiane, Carrijo, Ana Eliza, Gisele, Lourenço e Erika.  Dorival 
finalizou o assunto citando sobre a formação da Comissão que ficará responsável 
por regulamentar as Aries e os Parques Lineares de Bauru, sendo que os membros 
do Comdema serão escolhidos na próxima reunião ordinária. Solicitou para que os 
membros dessa Comissão participassem em conjunto com o Comdema nesse 
processo, que nota um distanciamento entre os funcionários das Secretarias, em 
especial da Secretaria do Meio Ambiente e o Comdema. Secretária Letícia se 
colocou a disposição para participar das reuniões e acredita que seja importante 
essa parceria e que o Comdema possa participar da revisão do Plano Diretor de 
forma a contribuir, e se houver necessidade fazer reuniões especiais entre a equipe 
da Secretaria e os membros do Comdema.  Dorival agradeceu a presença de todos 
e encerrou a reunião às 11h30, e eu, Fernanda Cezario, lavrei a presente ata que, 
uma vez lida e aprovada na próxima reunião, será assinada por todos os presentes. 
 
 
  
 
 

SEMMA SEPLAN 
 

______________________ 

SMS 
 

______________________ 
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APTA 
 

_________________ 

INSTITUTO AMBIENTAL 
VIDAGUA 

______________________ 

FÓRUM PRÓ-BATALHA 
 

______________________ 

OAB 
 

______________________ 

UNISAGRADO 
 

_____________________ 

COOPECO 
 

______________________ 

PAMB 
 

______________________ 

AGB 
 

______________________ 
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