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ATA 09/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA

Bauru, 27 de agosto de 2021.

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, de forma on-line, conforme
Decreto Municipal 14.737 de 23 de abril de 2020, pela plataforma GoogleMeet
(https://meet.google.com/wgy-xivt-dya) reuniram-se extraordináriamente os conselheiros:
Dorival José Coral, Secretário da Semma; Simony Silva Coelho - OAB; Sirlei Sebastiana
Polidoro Campos - da SME; Otaviano Alves Pereira e Luiz Fernando Nogueira Silva, ambos
da Sagra; Carlos Alberto Ferreira Rino - DAE; Aloisio Costa Sampaio, da Unesp; José Ricardo
Scarelli Carrijo – Instituto Vidágua; José Paulo Sampaio - Fundação Florestal; Ricardo
Crepaldi - Abes; Maria Izabel Merino de Medeiros - Apta; João Carlos Herrera - Assenag;
Gisele Moretti - COOPECO; Lourenço Magnoni Júnior - AGB; Renato Theodoro Delgado -
CDRS; Henrique Ribeiro - Ascam; Ana Elisa Moura Talon - Seplan; Klaudio Cóffani Nunes -
CIESP; André Luis Antunes de Almeida - CREA; Lorena Fagundes Montagnane - Fruto
Urbano; Ana Cecília Masson - ITE; Erika Cristina Souza da Silva Correia - Unisagrado; Verner
Cardoso e Cícero, da empresa RSU. Também estiveram presentes: Bianca Bastos, advogada
contratada da Ascam e Educado Vaccara, profissional de segurança e meio ambiente;
Luciana Rodrigues Pereira e Eduarda Resende, da Lótus Jr. Justificaram a ausência: Marcelo
Makino - EMDURB; Adilson Sartorello - Secovi e Gilda Maria Scalfi Carvalho da SEMMA.
Foram tratados os seguintes assuntos: 1 – Esclarecimentos sobre registro de presença,
atualização dos contatos dos Conselheiros e composição das Câmaras Técnicas; 2 -
Apresentação das contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente; 3 - Processo de
concessão na gestão de resíduos sólidos; 4 - Atualização sobre contrato a ser firmado com
a Prefeitura Municipal para gestão dos ecopontos diante da rescisão do contrato nº
10052/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a Associação de Catadores
de Materiais Recicláveis (Ascam); 5 - PMEA como política pública - reunião com Comissão
do Meio Ambiente da Câmara Legislativa; 6 - Outros assuntos. Sra. Simony Coelho abriu a
reunião às 09h04min (nove horas e quatro minutos), agradecendo a presença dos demais
membros do Conselho e convidados e comentando que a pauta parece curto, mas os
assuntos demandam tempo. 1 – Esclarecimentos sobre registro de presença, atualização
dos contatos dos Conselheiros e composição das Câmaras Técnicas. Sra. Simony solicitou
que os demais conselheiros verifiquem se o app whatsapp está bloqueado para inclusão
em grupos porque não conseguiu incluir todos. Lembrou que assim que iniciada a gravação
de cada reunião, cada conselheiro deve colocar no chat da chamada nome e instituição
para constar como registro de presença e assinatura da ata que, por enquanto, não será
mais feita fisicamente, desde a de maio que foi a última a ser assinada. A Sra. Lorena
esclareceu que, quanto às atas anteriores que ainda faltam assinaturas, a Sra. Gilda está
ligando para os conselheiros e marcando horário para que um servidor leve a ata para ser
assinada. O Sr. Crepaldi sugeriu que todos os assuntos deliberativos sejam sempre puxados
para o início de cada reunião, não deixando para o final já que alguns conselheiros
geralmente precisam sair para outros compromissos, sugerindo a ordem: geral,
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deliberativos e informativos. 2 - Apresentação das contas do Fundo Municipal do Meio
Ambiente. Sra. Simony informou que o Conselho Fiscal do Fundo do Meio Ambiente
(FMMA) foi oficialmente formado uma vez que foi publicada no Diário Oficial de Bauru de
01 de julho de 2021 a Resolução COMDEMA nº 02/2021 que Cria o Conselho Fiscal do
Fundo, e no dia 26 de agosto de 2021 foi publicado o Decreto nº 15561/2021 que nomeia
seus membros, dando então maior autonomia para a solicitação de documentos e análise
formal dos processos e prestações de contas que envolvam o FMMA, passando a palavra ao
Sr. Crepaldi. O conselheiro informou que fez o levantamento dos extratos disponibilizados
pelo Secretário Dorival e apresentou as planilhas elaboradas com os números do Fundo.
Explicou que a planilha é basicamente de receitas e despesas para acompanhar o fluxo
desde janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um). Em seguida, explicou que o dinheiro do
Fundo fica em aplicação, não diretamente nas contas correntes, que ficam zeradas. Há a
entrada e saída de dinheiro pela aplicação e os rendimentos das aplicações financeiras,
como os rendimentos que constam nas linhas 16 (dezesseis) e 17 (dezessete), lembrando
que há duas contas correntes, a final 157-7 (cento e cinquenta e sete, dígito sete) e a 46-6
(quarenta e seis, dígito seis); e os recursos tem entrado pela 46-6 (quarenta e seis, dígito
seis).

Na marcação “real” na planilha é onde foi possível fazer o fechamento até maio com todas
as receitas que entraram, os rendimentos das aplicações, mais um item colocado como
“multa” que precisa ser olhado mais atentamente para definição e depois estão as
despesas. Essas são alocadas em algum projeto que foi aprovado e pode cair tanto na conta
157-7 (cento e cinquenta e sete, dígito sete) quanto na 46-6 (quarenta e seis, dígito seis). É
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algo que também precisa ser olhado com calma, inclusive há outra aba a ser preenchida
com os projetos aprovados e em andamento que vão alimentar e acompanhar as despesas.

Hoje, referente a junho, o caixa final das aplicações é de R$ 2.243.507,57 (dois milhões,
duzentos e quarenta e três mil e quinhentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) e na
parte de baixo da planilha tem o resumo da receita e despesa nos fundos de investimento
para facilitar a comparação com o que tem entrado e saído.
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Assim, em questão financeira, todos os dados estão apontados. O Sr. Carrijo fez a
observação de que o que basicamente se tem de janeiro a abril é o contrato da Ascam e
fora isso tem mais R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) que não sabe a quê se refere,
mas basicamente o dinheiro do Fundo, pelos valores, foi utilizado no projeto da Ascam. O Sr.
Crepaldi retomou esclarecendo que o apresentado na planillha é uma checagem de
extratos e que ainda é necessária a abertura de item a item, no exemplo de que esses R$
3.700,00 (três mil e setecentos reais) foi da Ascam? Se foi, foi de quê? E esse será o
trabalho do Conselho Fiscal: verificar as evidências de cada débito, relacionadas ao quê, se
está correto ou não. A Sra. Simony informou que já solicitaram essas informações ao
Secretário Dorival para que o Conselho Fiscal tenha de onde partir, se contextualizar e
conseguir atuar de forma autônoma na fiscalização do Fundo. Então, o Sr. Dorival explicou
que toda saída financeira, em geral, está vinculada a um processo administrativo no
município e a um contrato. No caso da Ascam, os valores de R$ 185.024,00 (cento e oitenta
e cinco mil e vinte e quatro reais) que constam na planilha são os valores para pagamento
do serviço que estava contratado e isso é fácil de verificar porque existe um cronograma de
desembolso financeiro que obrigatoriamente precisa ser seguido. Por exemplo, no mês de
fevereiro existiu R$ 225.750,00 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais)
que é também uma parcela da Ascam; parte dos recursos para a Ascam foram de recursos
próprios e parte do Fundo e do Fundo foram apenas 03 (três) meses que foram feitos os
saques. O Sr. Carrijo apresentou dois questionamentos: como houve a troca de gestão em
janeiro, porque não houve pagamento em janeiro? e, em vermelho há o registro de R$
375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) que foi um resultado negativo da aplicação dos
recursos do fundo, isso precisa ser identificado. Em resposta ao segundo questionamento,
o Sr. Crepaldi informou que o item em vermelho não está negativo, mas sim registra a falta
do extrato, existe o extrato do mês de junho mas não o de maio então não é possível
confirmar o valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), que possivelmente é um
rendimento. A Sra. Simony solicitou o extrato ao Secretário Dorival e ele informou que já
fez à solicitação ao Secretário de Finanças da Prefeitura, Sr. Everton, e assim que obtiver o
documento irá encaminhar ao Conselho fiscal. Em seguida, o Sr. Carrijo questionou se não
seria melhor encaminhar os questionamentos do Conselho Fiscal diretamente à Secretaria
de Finanças, o que o Sr. Dorival respondeu que esse é mesmo o caminho mais viável. A Sra.
Simony concordou com o colocado e ressaltou que o Conselho Fiscal precisa das
informações do Secretário do Meio Ambiente deste momento para trás, para se
contextualizar e então poder prosseguir autonomamente. O Sr. Crepaldi retomou para
concluir que o saldo que se tem em junho de um fundo de investimento é R$ 321.504,50
(trezentos e vinte um mil, quinhentos e cinqueta e quatro reais e cinqueta centavos) e no
outro é R$ 1.922.003,07 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil e três reais e sete
centavos), num total de R$ 2.243.507,57 (dois milhões, duzentos e quarenta e três mil,
quinhetos e sete reais e cinquenta e sete centavos) e pediu para a Sra. Simony, quando for
solicitar o extrato faltante de maio, solicitar também os de julho para que fique atualizado
o registro planilhado. Informou a todos que o Conselho Fiscal irá se reunir toda terceira
quinta-feira de cada mês, ainda sem horário definido e solicitou ao Sr. Dorival urgência
quanto aos documentos para que possam ser inclusos já na próxima reunião e se sempre
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tiver esses documentos no fechamento do mês anterior, o Conselho Fiscal sempre estará
em dia para apresentação do acompanhamento do fundo na reunião do COMDEMA, que se
realiza na última sexta-feira de cada mês. Sem mais comentários, passou-se à pauta
seguinte. 3 - Processo de concessão na gestão de resíduos sólidos. A Sra. Simony
introduziu o tema falando sobre a última reunião da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos na
qual foi discutido a questão dos rejeitos e resíduos no Rio Bauru e agradeceu a presença do
representante da empresa RSU, Verner Cardoso, que também participou da discussão na CT,
informou que solicitou ao Sr. Dorival e à Sra. Gilda que pedissem a participação da empresa
da concessão nesta reunião, mas a resposta recebida por parte dela foi a de que o órgão
público poderia convocá-los, mas não o COMDEMA. Com a palavra o Sr. Dorival explicou
que a concessão é um projeto amplo que demanda profundas alterações na política
ambiental do município e por isso, a concessão ainda está em fase de discussão dentro da
gestão pública, mas que o COMDEMA e a Câmara Técnica tem papel importante,
principalmente quanto ao viés técnico. Acrescentou que a rota tecnológica foi muito bem
discutida e embasada, e tudo isso ainda será discutido com a Câmara Técnica de Resíduos
Sólidos e a empresa e que pela complexidade acredita que essa discussão tem que ser item
único da pauta, pois precisa ser analisado todo o processo, uma discussão longa que
envolve um prazo de 20 (vinte) anos. Um segundo ponto para discussão é a questão do
valor de investimento, a forma que se propõem é a utilização de uma taxa vinculada à
conta de água, o que é possível por lei, então isso está sendo analisado pela Secretaria de
Finanças; e por fim, a questão jurídica, um projeto de vinte anos inclui questões como “a
taxa poderá ser questionada lá na frente?”, se houver esse questionamento e for revisto
quem assume a taxa que já foi cobrada do munícipe? Informou a todos que já está marcada
uma Audiência Pública na Câmara Muncipal para a primeira quinzena de setembro para
discutir novamente a concessão e ressaltou a necessidade de discutir no COMDEMA com a
CT e a empresa de assessoria como tema único de pauta e que antes dessa reunião todos
terão acesso aos documentos para poderem aprofundar a discussão. A Sra. Simony
lembrou que quando a discussão da concessão se iniciou no âmbito municipal, o
COMDEMA foi deixado de fora, inclusive sem ter sido informado da Audiência Pública que
então foi realizada, pedindo ao Sr. Dorival, como Secretário do Meio Ambiente, que o
COMDEMA seja incluído na discussão e comunicado de tudo no andamento do processo. O
Sr. André concordou com a presidente do conselho afirmando que o que ficou visível na
Audiência realizada foi o quanto o COMDEMA não foi incluído e declarou que achou o
trabalho desenvolvido pela consultoria pobre, que eles não tinham quase certeza de nada e
ficou claro que precisa haver mais pesquisa e mais pessoal envolvido. O Sr. Carrijo
comentou que o marco legal do saneamento no ano passado modificou as regras, que
existe um prazo para resolver a situação, até 31 (trinta e um) de dezembro, questionou o Sr.
Dorival se a discussão então não irá ficar atropelada, pois concorda com o Sr. André que a
proposta apresentada pela consultoria está pobre de conteúdo, que nem entrou na
discussão do passivo da EMDURB, que ninguém quer pegar e um outro questionamento é
quando irá começar a se discutir a questão da criação de uma Agência Ambiental na cidade.
Lembrando que a Prefeita apresentou um programa de privatizações que vem sendo
discutido com os Secretários, gostaria de saber se tudo isso está sendo considerado, uma
reestruturação que passa pelo DAE, pela EMDURB, pela Secretaria de Meio Ambiente para
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restruturar tudo isso como muitas cidades estão fazendo. Os prazos e a disposição dos
resíduos no município foram confirmados pelo Sr. Carlos Rino no chat da chamada,
conforme segue:

O Sr. Dorival respondeu que a gestão municipal está discutindo como fazer toda essa
reestruturação, de todos esses órgãos e das próprias secretarias e especificamente sobre a
gestão dos resíduos, o estudo da concessão já é suficiente para cumprir o prazo do governo
federal, então o processo de concessão é o que é uma boa solução considerando a
estrutura deficitária da prefeitura para assumir por si só todo o processo. A Sra. Simony
comentou pelo que foi explicado pelo Sr. Rino que a discussão é justamente como evitar
que seja disposto no aterro e o Sr. Dorival acrescentou que o que Bauru faz é legal, mas não
é o ambientalmente correto. O Sr. Renato lembrou que o Pagamento por Serviços
Ambientais ainda não saiu, então quanto à colocação da taxa junto à taxa de água é preciso
ver essa questão legalmente para que não tenha questionamento no futuro com algum
recurso nesse sentido. Na sequência, o Sr. Eduardo comentou que no dia anterior à reunião
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acabou o prazo da FUNASA para transferência de recursos financeiros do Ministério da
Saúde e questinou se Bauru teria participado. O Sr. Rino colocou que a FUNASA
normalmente atende municípios de pequeno porte e o Sr. Eduardo colocou no chat a
portaria, com resposta do próprio Sr. Rino de que era eletivo para municípios de até 50.000
(cinquenta mil) habitantes, como segue:

Em seguida, o Sr. Aloísio apresentou uma proposição baseada na rota tecnológica da
consultoria e com a experiência ganha em todos esses anos com a COOPECO, Ascam,
EMDURB e o que foi apresentado pela RSU na semana anterior. Agradeceu a presença do
Engenheiro Cícero da RSU e explicou que o objetivo é tentar contextualizar o tema e
apresentar algumas alterações na rota tecnológica proposta que considera que trará mais
segurança ao processo, que a apresentação é baseada no que foi apresentado na Audiência
que aconteceu em 17 (dezessete) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), com o auxílio da
Ascam e a questão do ecopontos e EMDURB e tecnologia patenteada pela RSU Lixo
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Inteligente. O Sr. Kláudio lembrou que o total do débito da EMDURB já está em R$
44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais). O Sr. Aloísio retomou esclarecendo
que no processo de concessão é concedido a uma empresa, via licitação em bolsa de
valores e depois do prazo pré-determinado a estrutura volta ao município, diferente da
privatização que é uma venda e não retorna ao setor público. Nesse sentido, qualquer
processo precisa se pautar pela Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº
12305/2020), que resumidamente, traz as seguintes ações:

As partes em azul marcam as questões sociais do processo de concessão, assim um
processo que traga esses requisitos pode até ser questionado pelo MP porque é tão
importante quanto a destinação adequada, minimização dos resíduos e educação
ambiental. Do ponto de vista técnico, houve uma melhoria contínua dos ecopontos na
gestão da Ascam com 04 (quatro) cooperativas de trabalho, sendo 03 (três) delas
vinculadas à Ascam, que precisam continuar crescendo para continuar prestando o serviço
à logística reversa. Existe a proposição, retirada da Câmara Municipal, de que a coleta
regular (resíduo domicilar) e todo o processo de uma área de transbordo e triagem e
destinação final será feito pela futura concessionária que vencer a licitação na B3 sem a
inclusão do sistema de coleta que hoje é feito pela EMDURB. Em seguida, apresentou uma
ideia de proposta a constar de futuro Edital para redução do tamanho da EMDURB,
baseado no modelo da privatização dos Correios, com objetivo de facilitar a gestão e
resolver o problema do passivo trabalhista que a empresa vencedora da licitação terá que
lidar.
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Todas as questões trabalhistas precisam ser levantas, mas essa é uma alternativa para que
não se tenha que falar em extinção da EMDURB. Assim, os funcionários teriam uma
estabilidade junto ao futuro concessionário, são mão de obra qualificada, então o
concessionário teria um ano para avaliar o profissional. No edital de concessão tem que
prever que a concessionária irá adquirir o ativo da empresa municipal (caminhões e demais
equipamentos), é preciso avaliar esse valor também. Ainda pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos, deverá ser feito chamamento público para direcionar para cooperativas e
a remuneração por serviços ambientais, que agora para a Ascam é cerca de R$ 188.000,00
(cento e oitenta e oito mil reais), também precisa ser avaliado nesse sentido, se é isso
mesmo ou se pode ser menos ou tem que ser mais.
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Outro ponto é muda a coleta seletiva cara e ineficiente, sendo obrigatório controlar custos
e medir a qualidade do serviço. Um exemplo é o uso do caminhão-gaiola com 05 (cinco)
funcionários, contando com o motorista, que pode ser reduzido para 03 (três) funcionários.
Já a futura área de transbordo e triagem, se localizará ao lado do aterro sanitário, um
passivo ambiental que está sob manutenção, esse é um ponto de concordância desta
proposição com o que foi apresentado na Audiência Pública, assim como o modelo da
Usina que triagem, outro ponto de concordância.

Na saída dessa Usina, terá uma mistura de resíduos orgânicos com rejeitos. Segundo o
Engenheiro Cícero da RSU, conforme apresentado pelo Sr. Aloísio, no piloto de Ourinhos
90% (noventa por cento) dos resíduos domiciliares coletados são resíduos orgânicos com
rejeitos e apenas 10% (dez por cento) são materiais recicláveis que poderiam ser
comercializados. A proposta da consultoria traz um processo de biodigestores a ser
implementou no décimo ano de concessão, mas não demonstrou como será feita a
segregação das impurezas e matéria orgânica, sem contar que hoje o investimento para
esse processo é de R$ 50.778.473,00 (cinquenta milhões, setecentos e setenta e oito mil e
quatrocentos e senteta e três reais), valor apontado à data da Audência, em 17 (dezessete)
de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), essa é uma correção a ser feita. Então, na reunião
da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, o Engenheiro Cícero apresentou uma alternativa
em que os resíduos são desidratados e compressados, gerando o que é chamado de CDR -
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Combustível Derivado de Resíduo. Esse é um projeto piloto disponível para visitação na
Faculdade de Ourinhos e o material produzido é direcionado para a Ambev. Também
apresentou a planta do projeto que está em licenciamento em Brasília, cujo volume da
coleta a ser operada está próximo do volume de Bauru, em que o investimento é de R$
75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), incluso toda a central de triagem.

Acrescentou que considera desnecessária a exigência de construção de novo aterro
sanitário proposto pela consultoria, pois além de aumentar os custos e diminuir a
quantidade de interessados na concessão, não é um final ambientalmente adequado e a
ideia é justamente diminuir a quantidade de rejeitos que vão para o aterro. Os conselheiros
se manifestaram quanto ao assunto no chat da chamada:
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O Sr. Kláudio comentou que impôr condições, como obrigatoriedade de construção de
aterro ou não, é uma estratégia nacionalmente utilizada para direcionar quem pode
participar do processo de concessão/licitação, sendo um dos segredos da corrupção pública,
nesse momento pagar o suborno. Então esses detalhes são importantes porque podem
facilitar a corrupção. Retomando, o Sr. Aloisio acrescentou que junto ao serviço prestado as
ações de educação ambiental devem ser estimuladas ao longo dos 20 (vinte) anos da
concessão, assim como o monitoramento das ações por agência reguladora, mas sempre
com a participação da SEMMA, da Prefeitura e da sociedade. Encerrou sugerindo uma taxa
do lixo a ser cobrada no IPTU, pois acredita que junto à conta de água seria complicada, até
mesmo porque no futuro poderia haver uma concessão do DAE. E apresentou os
indicadores de investimento apresentados pela empresa de consultoria na Audiência
Pública, seguida da estimativa simplificada elaborada na reunião da CT e como valor menor.
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A Sra. Simony acrescentou que o marco do saneamento deixa em aberto a cobrança por
taxa ou tarifa a ser discutido dentro do municpío e pode ser escalonado por região. Na
sequência, o Sr. Verner esclareceu que o licenciamento ambiental tem dois pontos
importantes que são as áreas de influência direta e indireta, o licenciamento analisa o
impacto nessas áreas, e quando se fala em empreendimentos em áreas que já tem aterro
há um saldo positivo porque o tipo de empreendimento apresentado pela RSU diminui
consideravelmente os impactos. Nesse modelo não é produzido nenhum tipo de rejeito,
então no caso dos aterros em que já foi provocada uma degradação no entorno, é mais
fácil aprovar esse tipo de projeto nesta área porque vai promover uma recuperação. O Sr.
Cícero complentou contando que a RSU trabalhou muito próximo da CETESB, inclusive
sendo orientação dela fazer o licenciamento do projeto de Ourinhos para que quando
houver um projeto de maior porte já se saiba do que se trata e entre escolher uma área
que já esteja degradada e outra que não, a área degradada facilita o processo. A planta de
Brasília está dentro do Parque Tecnológico de Brasília que fica ao lado da Granja do Torto,
e o órgão ambiental do Distrito Federal classificou esse projeto como de baixo impacto
ambiental. A Sra. Gisele lembrou que na gestão passada aconteceram muitos erros devido
a falta de participação da pessoas que realmente discutem a gestão dos resíduos,
independente se é cooperativa e o poder público deveria ter mais apresentações
esclarecedora como foi agora a feita pelo Sr. Aloisio. Assim, é preciso priorizar o que se
tem e que o COMDEMA faça parte de toda discussão, o poder público precisa reconhecer o
COMDEMA. Em continuidade, o Sr. Carrijo lembrou que há um tempo quando se falou de
fazer outro aterro ao lado do existente houve um problema com a rota aérea e perguntou
aos representantes da RSU se tiveram esse tipo de contratempo em Brasília e também
pediu para que falassem sobre experiência de consórcio, já que ao se falar de resíduos
sólidos se fala de regionalização. E pelas contas do Sr. Dorival, o projeto apresentado é
cerca de R$ 160.000.000,00 (cento e sessentata milhões de reais) para 20 (vinte) anos e se
for falar de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) - mesmo em números
estimados - vai para 60 (sessenta) anos, então é um pouco de chutômetro. E outra
pergunta é porcentagem colocada 90/10 (noventa e dez), qual a base? Em resposta, o Sr.
Verne disse que a base da porcentagem é a experiência e que na planta de Ourinhos
chegam a fazer 20% (vinte por cento) de separação, sem considerar o coletado pela coleta
seletiva que não passar por eles e vai para as cooperativas. Em relação à via aérea, foi
desenvolvido em nível de filtração industrial - e as plantas que a RSU desenvolve são 95%
(noventa e cinco porcento) tecnologia própria - o que faz com que seja realmente
caracterizado atividade de baixo impacto, não tem praticamente rejeito: água é tratada
dentro da planta e emissões atimosféricas aéreas são praticamente nulas. Em relação a
consórcio, a RSU tem feito um caminho contrário em relação a tamanho. O tamanho de
400t. (quatrocentas toneladas) foi identificado como tamanho ideal para gerenciar bem a
planta, mas na verdade a RSU começou com uma planta de 03t. (três toneladas) ao
contrário do que a maioria das tecnologias olha e começa com uma planta de
3.000t/4.000t (três mil toneladas/ quatro mil toneladas). Então, isso é importante para
fazer o projeto parar em pé: um custo menor porque a tecnologia é própria e se tem custo
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menor é possível cobrar um valor menor das prefeituras. Então a regionalização é
importante porque no consórcio é possível pegar municípios com poucos habitantes e
poucas toneladas e para eles é mais complexo desenvolver uma tecnologia que resolver a
situação com um custo que a prefeitura consiga pagar. Então há cidades como Bauru que
podem se tornar satélites para região, o que é bom para a própria cidade que irá receber
uma porcentagem devido o serviço, os estudos que a RSU tem feito em cidades de Minas
Gerais e Rio de Janeiro demonstram que o modelo de 400t (quatrocentas toneladas) tem
se mostrado o ideal, inclusive pela distância do transporte de lixo entre os municípios. A
RSU desenhou alguns modelos em que é possível transformar em biomassa em um local
mais distante e depois carregar apenas ela para uma central de geração de energia. Outra
coisa importante, é a experiência desenvolvida em Ourinhos em trabalhar com as
cooperativas para desenvolver novos produtos e remunerá-las melhor com contratos de
longo prazo tentando diminuir os problemas de comercialização, além de dar oportunidade
para o cooperado que deseje se profissionalizar em outra área para aprender e trabalhar
junto à RSU. Concluindo, o que foi construído ao longo dos anos foi ter uma projeto
socialmente responsável, ambientalmente impecável e economicamente viável. O Sr.
Cícero complementou explicando que quando se vende os produtos da empresa - o flake,
reciclável e principalmente a energia elétrica -, se gera ICMS e a legislação pede o ICMS
verde, outro benefício para o município, além disso no exemplo, Bauru como satélite
receberia ainda o ISS pelo serviço prestado aos demais municípios. O Sr. Verner retomou
esclarecendo que a concessão pode ser mais simples com melhor preço e melhor técnica, é
simplesmente colocar no Termo de Referência o que a cidade quer. E a cidade quer: acabar
com os resíduos de maneira correta; preservar e valorizar o trabalho dos catadores e
cooperados; gerar empregos e; crédito de carbono. Assim, tirando o gesso do processo de
querer definir desde o início uma rota tecnológica. Então, o Sr. Renato questionou se a
proposta de concessão não deveria contemplar também o lodo que será gerado na ETE,
considerando que parte do recurso poderá sair do fundo de água. Em resposta, o Sr. Cícero
esclareceu que qualquer material orgânico pode ser processo no digestor, sendo o lodo de
ETE um problema para os aterros sanitários, a RSU já fez essa experiência na planta em
Ourinhos e o que muita gente não repara é resíduos das podas que também podem ir para
o digestor. O Sr. Kláudio comentou que apresentar um modelo simplificado para a
concessão é uma estratégia boa para a administração municipal e o COMDEMA e CTLegis
deveriam dar uma olhada nessa situação. Encerrando o assunto, a Sra. Simony passou para
o próximo item da pauta. 4 - Atualização sobre contrato a ser firmado com a Prefeitura
Municipal para gestão dos ecopontos diante da rescisão do contrato nº 10052/2020
firmado entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis (Ascam). A Sra. Simony lembrou a discussão do tema na semana passada
durante a reunião extraordinária, na qual fico decidido por uma reunião com o COMDEMA,
MP, Câmara Técnica e o poder público municipal, incluindo a Sra. Prefeita e representante
da Secretaria de Negócios Jurídicos, e passou a palavra ao Sr. Dorival para explicar sobre o
novo Termo de Referência que está em análise e como a SEMMA está caminhando a
contratação para nova gestão dos ecopontos. O Sr. Dorival disse que conversou com a Sra.
Prefeita sobre o assunto e informou que o Termo já foi encaminhado às entidades que
poderiam se candidatar à prestação do serviço nos ecopontos e nessa semana as entidades
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começaram a apresentar propostas de forma prévia. Em seguida, apresentou a visão da
prefeitura sobre o rompimento do contrato com a Ascam, focando nos dois pareces
jurídicos que constam do processo. Começando pelo parecer da Dra. Marisa Gebara, que
salienta a falta de pesquisa de preço nos dois contratos, o qual o Sr. Dorival fez a leitura dos
slides apresentados na chamada, que aqui seguem:
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Concluiu o comentário sobre o parecer ressaltando que nem no processo de formalização
do primeiro contrato nem no segunda há pesquisa de preço e como dito pela Dra. Marisa,
é uma etapa indispensável e prévia à fase externa da licitação. Assim a cotação do preço do
novo Termo de Referência já está sendo feito agora previamente pelo Departamento de
Licitações da Secretaria de Administração. A partir do partir do parecer da Dra. Marisa,
notificou-se a Ascam que contratou um escritório de advocacia para atuar em cada um dos
atos seguintes apresentando seus documentos, enquanto isso o contrato estava em
andamento. Depois de apresentada a defesa da Ascam, houve um parecer, do Dr. Elton
Petini apontando vícios insanáveis, o qual o Sr. Dorival também fez a leitura para os demais
conselheiros.
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Explicou que ele, como Secretário do Meio Ambiente, deu alguns esclarecimentos que
foram solicitados, inclusive quanto à liberação dos recursos do fundo aprovados pelo
COMDEMA e que a ausência de dotação orçamentária dificultou a construção dos 02 (dois)
ecopontos que estavam previstos.

Salientou que nenhum Termo de Referência pode definir para quem o serviço seria
destinado - mesmo com dispensa de licitação -, o que não aconteceu no Termo de
Referência em questão, que declara que o contrato seria firmado com a Ascam.
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Apresentou a decisão da Sra. Prefeita - a imagem no slide estava de difícil leitura, por isso
não foi colocada na ata - , que consta na folha 277 (duzentos e setenta e sete) do processo
nº 112.366/2020 (cento e doze mil, trezentos e sessenta e seis de dois mil e vinte), pela
rescisão levando em consideração todos os pontos dos pareceres e orientações
apresentados. Encerrou a apresentação comentando que para ele, como Secretário do
Meio Ambiente e responsável pela gestão pública, entende a necessidade da revisão do
processo de forma limpa como orientado pelo jurídico municipal. A Sra. Simony comentou
que o Dr. Elton, em seu parecer, considera importante os orçamentos para a retomada de
novo processo e questionou ao Sr. Dorival se a SEMMA fará orçamentos com Associações e
Cooperativas ou se está aberto para todos. Ele respondeu que está aberto para todos,
inclusive foi encaminhado para diversas empresas que poderiam prestar esse serviço. O Sr.
Kláudio lembrou que todo parecer pode ser feito conforme a linha de cada procurador e
que leu no jornal que a Ascam entrou na justiça para questionar, então entende que a
própria Ascam entende que não tem o que conversar com a administração municipal, mas
acha que o modelo implantado com a Ascam e as cooperativas é o modelo ideal para a
Bauru e que se a Ascam acha que não tem diálogo com a Prefeitura, ele pede que todos se
reúnam para chegar em um acordo, pois sabe por competência profissional que existe
solução no meio do caminho, o conveniente não é a discussão jurídica. A Sra. Simony
salientou que o COMDEMA não sabia de nada desse novo Termo de Referência, mas que
na visão do COMDEMA a manutenção de associações e catadores dentro desse modelo e
solicitou a celeridade no processo, dando ênfase à necessidade de pelo menos se manter o
o serviço que já era prestado aos munícipes e reafirmou que irá pedir a reunião entre
todos conforme deliberado na reunião extraordinária, mesmo que a SEMMA continue com
o Termo de forma paralela. O Sr. Dorival concordou com a proposição, acrescentando a
importância da participação desses diferentes atores. A Sra. Gisele, lembrou que tudo que
foi pedido no contrato foi cumprido pela Ascam e o relatório que faltava sobre o aplicativo
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já será entregue. Também lembrou que devido à pandemia alguns materiais não eram
encontrados, então para não ficar parado, a ordem de alguns itens foram invertidas, mas o
que tinha de ser feito foi feito, o que é pertinente no modelo da contratação. Tanto que se
o contrato ainda fosse válido, o grosso já teria sido cumprido, então esse dinheiro que toda
hora fala, em nenhum momento ficou com a entidade e nunca se negou a devolver. A
Ascam apenas fez alguns questionamentos sobre quantos porcento cumpriu do contrato
porque aparentemente cumpriu mais rápido e em menos tempo que o previsto. Quanto ao
novo Termo de Referência, ele foi alterado duas vezes em 24h (vinte quatro horas) e a
Ascam preencheu duas vezes. O Sr. Dorival explicou que foi anexado um documento
errado e por isso foi necessária a alteração, que é uma cotação apenas prévia porque
quem faz a licitação é a Secretaria de Administração e não a SEMMA. A Sra. Gisele disse
que a SEMMA pegou o Termo de Referência da Ascam e apenas alterou algumas palavras,
tirando inclusive a cor do saco, acrescentou que a discussão está cansativa e precisa andar
porque o prejuízo é o que está sendo roubado dos ecopontos e o dinheiro gasto nas
construções jogado fora. O Sr. Dorival não concordou com a colocação, afirmando que os
servidores chegam no horário nos ecopontos. Em seguida, a Sra. Gisele lembrou que
quanto ao que o Sr. Kláudio falou sobre tentar conversar, a Ascam tentou por diversas
vezes junto com Secretário, financeiro, o Sr. Guilherme pedir uma reunião com a Sra.
Prefeita, mas sempre negada, o que o Sr. Secretário afirmava que a Sra. Prefeita dizia não
achar necessário conversar com a Ascam. Afirmou que a política vai passar e a gestão do
negócio continuará a ser discutida, por isso é preciso fazer discussões técnicas que incluam
a todos. Então, se essa gestão parte do princípio de que tem de ser feita licitação e exclui a
Lei onde a prerrogativa é da cooperativa/associação, é escolha da administração. Por isso,
vai seguir todos os procedimentos, assim tendo uma resposta positiva ou não, ninguém
poderá dizer que a Ascam não esgotou todas as possibilidades para preservar os direitos
dos catadores e o dinheiro que foi gasto. Mas, ninguém pode afirmar que é só conversar
com a Prefeita para resolver porque isso claramente não foi possível. O Sr. Carrijo
acrescentou que a maior preocupação não é só financeira, e depois de ter lido todo o
processo, a preocupação é de responsabilização porque num dos pareceres da Sra. Prefeita
ea solicitou que se responsabilizasse quem tomou a decisão, o que vem de certa forma
para o COMDEMA. Preocupa porque o conselho não concorda com a forma que foi
rompido o contrato, pois acredita que o serviço tem funcionado bem sendo algo positivo
para toda a cidade, e a responsabilidade é de quem assinou o contrato. A Sra. Simony
concordou com a fala acrescentando que a Diretoria se preocupou justamente com a não
participação do COMDEMA nesse processo que acabou em anulação do contrato uma ves
que as atas e deliberações do conselho foram essenciais para a decisão do poder executivo
à epoca de assinatura do contrato e lembrou que processo foi encaminhado a todos os
membros das Câmaras Técnicas de Legislação e Resíduos Sólidos. O Sr. Eduardo comentou
que também teve acesso ao processo e que no parecer da Sra. Prefeita ela solicita “(...)
apuração das responsabilidades e danos causados ao erário público, que sejam adotadas
medidas judiciais cabíveis para ressarcimento aos cofres públicos.”, assim está elaborando
um relatório, a pedido de uma entidade, sobre outros pontos além desse do ocorrido no
processo, e gostaria que o COMDEMA ficasse ciente de que haverá mais coisas a serem
debatidas nesse assunto.6 - Outros assuntos. O Sr. Carrijo informou ao Sr. Dorival que foi
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levantado pela Rádio Jovem Pan a questão de uma seringueira centenária, localização à
Avenida Elias Miguel Maluf que está para ser derrubada e questionou se ele tem
conhecimento. O Sr. Renato perguntou se não seria pela concessão da estrada que está em
construção. O Sr. Dorival disse que não tem conhecimento, mas que provavelmente é sim
por conta da estrada e acrescentou que o extrato solicitado no início da reunião já chegou e
ele encaminhou ao email da Sra. Simony. O Sr. Carrijo solicitou que o Sr. Dorival dê uma
olhada na questão da seringueira porque aparentemente alguém mora embaixo dela e
então se trata de uma questão também social. 5 - PMEA como política pública - reunião
com Comissão do Meio Ambiente da Câmara Legislativa. A Sra. Simony afirmou que este
item é uma notícia boa e passou a palavra ao Sr. Carrijo. Ele contou sobre a aproximação do
COMDEMA com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal para criação do PMEA
como Política Pública legalmente falando. Ele esteve na Câmara a pedido da CTEA na
semana anterior para conversar com a Comissão levando o material entregue pela Sra.
Sirlei e Sra. Janda, eles disseram que não conheciam a extensão do programa e pediram
para serem convidados para a próxima reunião. Eles foram convidados, mas não
compareceram. Agora o próximo passo é formalizar um projeto de lei, eles pediram a ajuda
do COMDEMA para levar como projeto da Comissão, pois eles entendem que precisa haver
essa aproximação do conselho com a Câmara. A Sra. Sirlei salientou que a educação
ambiental já política pública, mas o PMEA precisa dessa força de Lei para não acabar
mesmo quando vier mudanças governamentais. A Sra. Simony encerrou a discussão
afirmando que o que o COMDEMA pede é que seja incluído como órgão deliberativo e o Sr.
Aloisio lembrou que na semana passada o Sr. Eduardo tinha colocado a preocupação com o
acúmulo de lixo nas bocas de lobo de diversos locais da cidade e então ele entrou em
contato com uma empresa de Piratininga para ver se eles poderiam ser um dos parceiros
de um eventual mutirão de limpeza na última semana de setembro, por exemplo, com
participação das secretarias municipais, DAE e Asten. E que então foi levantada uma
preocupação pela Sra. Gilda naquele momento que a SEMMA não teria recursos para
pagar o aterro do que seria retirado desses bueiros e então ele entrou em contato com a
empresa, que se prontificou a a receber todos esses resíduos das bocas de lobo. Por isso, é
necessário que alguma secretaria ou órgão municipal encabece esse projeto, já há alguns
formulários para preencher, assim como a Asten já se colocou como um facilitador. O Sr.
João Carlos afirmou que tem um dado sobre as bocas de lobo que na última versão da
conferência da cidade, na época Bauru tinha umas 7.000 (sete mil) bocas de lobo - hoje já
deve ter umas 7.500 (sete mil e quinhentas) - e que a Secretaria de Obras conseguia no
máximo limpar a metade uma única vez ao ano e que pelos materiais e pessoal que se
tinha era praticamente impossível melhorar esse índice. Então esse assunto precisa ser
tratado como item de pauta, até para quantificar esses números atualmente. Sobre o
assunto, a Sra. Simony ressaltou a importância de alguma secretaria municipal se
manifestar, o que o COMDEMA irá aguardar. O Sr. Renato agradeceu a representação do
COMDEMA de Bauru, representado pelo Sr. Carrijo, no Evento realizado em Piratininga no
córrego Água do Veado, cujo objetivo foi a conscientização da população de que o lixo
jogado na cidade acaba poluindo o córrego. Acrescentou que a ideia do Conselho de
Piratininga é que todo ano ocorra esse tipo de evento/conscientização junto à população, e
informou que propôs uma integração entre os conselhos do meio ambiente municipais
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num evento macro no Rio Batalha, ideia que agora apresenta também ao COMDEMA de
Bauru, solicitando que esse tipo de conscientização também seja discutido em Bauru.
Concluiu informando a todos que será realizado o terceito evento, pois a limpeza começou
debaixo para cima e irá terminar na nascente. Em seguida, o Sr. João Carlos solicitou que o
órgão municipal competente, no caso a Secretaria de Obras, se manifeste quanto à
existência de programação de limpeza no Rio Bauru, como é desenvolvida, quantificação de
bocas de lobo e tudo que seja relacionado. O Sr. Carrijo acrescentou que mais importante
que limpar é não sujar. A reunião foi encerrada às 12h13min (doze horas e treze minutos).
Eu, Talita C. Mota, lavrei a presente ata que, uma vez lida e aprovada, será assinada por
todos os presentes (o registro da assinatura será feito através de prints da reunião online e
de seu chat).
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