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REUNIÃO ORDINÁRIA 11/2020

Bauru, 27 de novembro de 2020.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, de forma on-line,
conforme Decreto Municipal 14.737 de 23 de abril de 2020, pela plataforma zoom
(https://us02web.zoom.us/j/83541219536?pwd=SXZ3VENPb3c3N01qUWxwTm93Y
1o1Zz09) reuniram-se os conselheiros: Gilda Maria Scalfi Carvalho – Semma; Ana
Elisa Moura Talon – Seplan; Luiz Fernando Nogueira Silva - Sagra; Carlos Alberto
Ferreira Rino - DAE; Marcelo Makino - Emdurb; Sirlei Sebastiana Polidoro Campos
- SME; Renato Theodoro Delgado - CDRS; Maria Izabel Merino de Medeiros –
APTA; José Paulo Braga Sampaio - FF; Lourenço Magnoni junior – AGB; José
Ricardo Scarelli Carrijo – Instituto Vidágua; Rita Luiza Peruquetti - Unisagrado;
Juliana Marinho Pinheiro – OAB; João Carlos Herrera - Assenag; Dorival Coral -
Fórum Pró-Batalha; Klaudio Cóffani Nunes - CIESP; Eusébio Giraldes de Carvalho
Junior - Asten; Gisele Moretti - Coopeco e Luizx Miguel Axcar e Lorena Fagundes
Montagnane - ambos do Instituto Fruto Urbano. Também estiveram presente: Airton
Iosimo Martins – Secretário do Meio Ambiente; Gabriel Guimarães Motta - Sagra;
Fernanda Cezario – SEMMA e Vitor Silva - Unesp. Justificaram a ausência: Roldão
Antonio Puci Neto - SMS; Elton Rafael de Oliveira - DAE; Yoshino Nakasato -
DAEE; Aloísio Costa Sampaio – Unesp e André luis Antunes de Almeida - CREA
Foram tratados os seguintes assuntos: 1 – Apresentação da proposta de
calendário para as reuniões do Comdema em 2021; 2 – Apresentação da
minuta de Decreto que trata das entidades representativas do Comdema; 3 –
Explicações pela Semma sobre o encerramento da área de recepção dos
Resíduos da Construção Civil de Bauru (Antiga Cava) e explicação sobre a
nova área a ser utilizada para esses resíduos; 4 – Apresentação dos
resultados de gestão dos Ecopontos pela Ascam no primeiro ano de contrato;
5 – Outros assuntos. A reunião teve início as 8h50min com o presidente Dorival
agradecendo a presença de todos e passando a palavra à Fernanda para a
apresentação do primeiro item de pauta. 1 – Apresentação da proposta de
calendário para as reuniões do Comdema em 2021 - Fernanda cumprimentou a
todos e apresentou o calendário para o próximo ano, considerando as reuniões
sempre nas últimas sextas-feiras de cada mês. Esclareceu ainda que os locais não
estão definidos, pois será realizado ao final de cada reunião, assim que uma
instituição se coloca à disposição para receber o Comdema em suas dependências.
Explicou que as reuniões iniciarão às 8h30 e poderão ser presenciais ou virtuais
dependendo do momento em que o município estará em relação a pandemia da
Covid -19: Janeiro dia 29; Fevereiro dia 26, Março dia 26, Abril dia 30, Maio dia 28,
Junho dia 25, Julho dia 30, Agosto dia 27, Setembro dia 24, Outubro dia 29 e
Novembro dia 26. Carrijo questionou se no dia 29 de outubro quando a reunião
está agendada não será ponto facultativo, pois o feriado do dia do servidor ocorrerá
no dia 28 de outubro. Dorival solicitou que Fernanda verifique novamente as datas
e retifique o calendário. Fernanda ficou de verificar, no final de dezembro, quando o
calendário do próximo ano com os feriados e pontos facultativos for publicado pelo
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prefeito. Assim que houver esse comunicado por parte da prefeitura Fernanda irá
refazer o mesmo e enviar a todos os conselheiros. Em seguida Dorival citou que o
calendário retificado será apresentado na primeira reunião do ano de 2021 (29 de
janeiro) para aprovação do conselho. Dorival destacou ainda que, na reunião de
janeiro, as chapas compostas para disputar a nova diretoria sejam apresentadas
para que na reunião de fevereiro seja eleita a nova diretoria. Assim, solicitou para
que as pessoas que tenham interesse que se articulem e apresentem a chapa,
devendo esta conter: presidente; vice-presidente; 1° secretário; 2° secretário e
tesoureiro. Dorival passou a palavra a Gilda para apresentar o segundo item de
pauta. 2 – Apresentação da minuta de Decreto que trata das entidades
representativas do Comdema - Gilda esclareceu que a procuradora orientou a
enviar e-mail a todas as instituições solicitando indicação de membros ou carta
com a solicitação do desligamento. Orientou também a não excluir nenhuma
entidade do Comdema, visto que os presidentes e os secretários das Instituições
geralmente são substituídos, podendo haver interesse pela nova direção em
manter representantes no Comdema. Assim acatou-se a orientação da procuradora
e elaborou-se o decreto com todas as instituições, sendo que a somente o Instituto
Soma não apresentou representantes, entretanto não haverá problema quanto a
paridade, pois, o número de entidades são iguais. Dorival colocou que para seguir
a orientação da Procuradora será necessário a alteração no estatuto do Comdema,
visto que o mesmo cita que após três faltas consecutivas sem justificativa a
entidade perde o direito de representatividade. Gilda informou que foi enviado ao
Departamento de Comunicação e Documentação (DCD) para publicação no dia 25
de novembro e que aguarda a publicação no diário oficial. Maria Izabel sugeriu que
assim que sair a publicação, a mesma seja enviada a todos os conselheiros.
Renato questionou sobre a representatividade da SIMA e Cetesb. Dorival
esclareceu que ambas não tem representatividade há algum tempo e acredita ser
um posicionamento do estado. Fernanda esclareceu que na lei de criação do
Comdema do município não consta as instituições supracitadas, e que se caso
houver interesse em inclui-las, é necessária alteração na lei. Carrijo colocou que
seria interessante haver uma aproximação do Comdema com os novos vereadores
e prefeita, visto que haverá alteração no poder executivo para os próximos quatro
anos, assim como uma nova Comissão de Meio Ambiente na Câmara Municipal.
3 – Explicações pela Semma sobre o encerramento da área de recepção dos
Resíduos da Construção Civil de Bauru (Antiga Cava) e explicação sobre a
nova área a ser utilizada para esses resíduos - O Secretário Airton citou que o
local de Depósito dos Resíduos da Construção Civil (DRCC) está em fase de
fechamento, conforme solicitado pelo Ministério Público. Está sendo realizado um
trabalho conjunto entre a Semma, a Asten e a Cetesb para que seja feito um
reflorestamento no local e todo o procedimento para o fechamento do mesmo. Em
paralelo está sendo elaborado o projeto do novo local para depósito e
beneficiamento dos RCC. O local escolhido é próximo ao antigo aterro sanitário e
já está em processo de licenciamento junto a Cetesb. A Semma e a Asten estão
trabalhando juntas nessa atividade, sendo que cada uma terá sua responsabilidade.
Coronel Airton colocou-se à disposição para esclarecer as dúvidas. Dorival
agradeceu o Secretário e questionou se haverá aumento no valor das caçambas,
visto que o novo local de destino é mais distante o atual. Airton respondeu que
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essa foi uma questão discutida quando se estava procurando um novo local, porém
no município não existe outro local disponível, pois, deveria ser em terreno da
prefeitura e sem impedimentos quanto a questões ambientais. Apesar da distância,
o trajeto será todo asfaltado até a entrada do local. Carrijo questionou se não é
possível reutilizar ou reaproveitar os materiais ao invés de somente enterrar. Airton
respondeu que primeiramente será feito o beneficiamento do material. Colocou
ainda que o reaproveitamento tem um custo alto, o que dificulta. Citou que as
Cooperativas já estão com o projeto de reaproveitamento dos materiais volumosos.
Acrescentou que são importantes estas sugestões e ideias, porém os custos
deverão ser estudados na elaboração de projetos. Citou que no passado a Duratex
queria reaproveitar a madeira que o município de Bauru gerava, porém o projeto
não se concretizou devido ao alto custo com o transporte. Gisele colocou as
cooperativas a disposição da Asten para realizar a separação dos materiais.
Eusébio (Asten) agradeceu a parceria com o Semma, por meio do Secretário.
Colocou que com a mudança do local haverá alteração nos custos por parte dos
caçambeiros e acredita que haverá alteração nos valores. Acrescentou que a Asten
estará junto com a prefeitura nesse processo. Citou que atualmente recebe-se de
500 a 600 toneladas/dia e que é preciso dar uma destinação. Com relação ao
reaproveitamento da madeira esclareceu que a madeira da Construção Civil é
contaminada, não sendo possível o reaproveitamento por parte das industrias
madeireiras. Atualmente as madeiras separadas são enviadas as olarias, porém
estas estão se extinguindo. Já o material separado na Cava é para ser utilizado na
usina da prefeitura. Porém a usina de asfalto está subutilizada. A Asten solicitou no
passado a permissão para realizar o beneficiamento do material, porém não foi
autorizada, mas acrescentou que o Secretário Airton ouviu as sugestões e está
realizando o procedimento após reunião realizada com o prefeito Gazzetta, onde a
Asten sugeriu que seja utilizado o material beneficiado no recape da Av. Pedro de
Toledo e Rodrigues Alves como um piloto. Estudos realizado comprovaram que,
com a utilização do material em recapes, tem-se uma economia de 40% na obra, já
que a brita extraída da natureza é mais cara. O Secretário de Obras Sidnei ficou de
verificar a inclusão deste material no edital de licitação. A Asten apesar de ser uma
Associação de Transportadores de Resíduos da Construção Civil e não estar
diretamente ligada ao assunto, entende que é importante dar esta contribuição
sobre o gerenciamento dos RCC ao município de Bauru. Carrijo questionou o
porquê de não se utilizar um material, cujo custo é mais barato e que tem mais
benefícios para o município. Eusébio respondeu que acredita ter havido falta de
cultura, pois esse serviço já poderia estar sendo realizado há quatro anos atrás.
Renato colocou que, voltando a questão da madeira, é importante se discutir
melhor, visto que é um material nobre. Disse que existem diferentes tipos, e que a
madeira da construção civil é diferente da madeira da poda e que acredita que a
melhor opção seria a utilização por parte das cooperativas. Lourenço questionou se
não seria interessante responsabilizar a construtora geradora do resíduo para a
destinação final correta. Renato intercedeu reforçando que é preciso discutir
melhor este assunto, visto que as madeiras da construção civil são contaminadas
com produtos químicos e não podem ser utilizadas. Dorival questionou quantas
caçambas são retiradas semanalmente da CAVA somente com madeira. Eusébio
respondeu que semanalmente são retiradas duas caçambas de 30m³ somente com
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madeira que são destinadas as olarias da região. Dorival finalizou este item citando
que são muitos os desafios e que estamos caminhando. 4 – Apresentação dos
resultados de gestão dos Ecopontos pela Ascam no primeiro ano de contrato
- Dorival apresentou aos conselheiros os dados sobre o primeiro ano de gestão dos
Ecopontos pela Ascam. Iniciou esclarecendo que a o contrato foi assinado no dia
30 de outubro de 2019, porém as atividades tiveram início no dia 15 de novembro
de 2019, pois necessitaram deste período para compreender melhor como
funcionava os processos. Apresentou um mapa com o local de cada ecoponto e
destacou o período de funcionamento, que passou a ser todos os dias da semana.
Apresentou os gráficos mês a mês com as horas de atendimento; número de
atendimentos de resíduos recicláveis e não recicláveis. Citou sobre a reforma dos
oito ecopontos; os resultados das atividades desenvolvidas nas mídias sociais e os
ganhos sociais que os cooperados tiveram nesse período. Também citou que foram
adquiridos 10 triciclos e os outros 10 triciclos estão em fase de aquisição.
Apresentou uma planilha resumida com o desembolso financeiro e mostrou que no
site tem toda a prestação de conta mês a mês com total transparência. Finalizou
apresentando os desafios para o próximo ano de gestão: Programa Reuse, no qual
busca dar uma finalidade ambientalmente correta reformando os moveis de
madeira que são entregues nos ecopontos; Elaboração de um aplicativo e
ampliação dos Projetos de Educação Ambiental. Agradeceu a colaboração do
Comdema neste processo que liberou 100% da verba do FMMA para que o
contrato entre Prefeitura e Ascam fosse efetivado. Carrijo sugeriu quantificar cada
tipo de material reciclado e não somente no geral, como foi apresentado. Dorival
respondeu que já está sendo realizado este levantamento. Os conselheiros se
manifestaram felizes com os resultados apresentado e parabenizaram o trabalho
da Ascam. 5 – Outros assuntos - Dorival citou que recebeu o processo 62.241/14
da Semma, na qual solicita rever as resoluções 2 e 3 de 2002 do Comdema, e que
irá encaminhar para a CTLegis analisar e dar os encaminhamentos necessários.
Em seguida passou a palavra ao Renato (CDRS). Renato citou que semanalmente
visita a árvore Timburi, localizada na Praça Rui Barbosa, e que observou que os
cuidados deliberados pelo Comdema não foram realizados até o momento pela
prefeitura. Citou que, caso a manutenção não seja realizada, será necessário rever
a deliberação de manutenção da árvore, pois pode haver risco de queda. Carrijo
complementou citando que também tem acompanhando semanalmente a árvore
Timburi e cobrou providênvias em relação a manutenção da mesma. Dorival
finalizou a reunião as 11h, agradecendo a presença de todos. Eu, Fernanda
Cezario, lavrei a presente ata que, uma vez lida e aprovada na próxima reunião,
será assinada por todos os presentes.

SEMMA

EMDURB

_________________

SEPLAN

______________________

SAGRA

______________________

DAE

______________________

SME

______________________
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CDRS

_____________________

UNISAGRADO

______________________

FF

_______________

APTA

_____________________

OAB

______________________

AGB

_____________________

INSTITUTO VIDAGUA

_____________________

FORUM PRÓ-BATALHA

______________________

COOPECO

______________________

ASSENAG

______________________

ASSENAG

______________________

FRUTO URBANO

______________________




