
(Orador) - Quero convidar a todos os presentes a se acomodarem, os que estão 

ainda do lado de fora nas inscrições, para o início da nossa audiência. 

Por gentileza, os que estão ao fundo e ainda e que não se acomodaram. Aqui os 

lugares à frente ou como sentirem a vontade para o início da nossa audiência 

pública.  

Senhoras e senhores, boa noite. 

Sejam todos muito bem vindos. 

Vamos dar início à audiência pública do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de São José dos Campos, conforme Decreto 16455 de 2015, datado 

de 8 de julho de 2015. Será feita a leitura do Decreto. 

 

"Parágrafo único: É considerada audiência pública a reunião agendada pela Prefeitura 

Municipal, cuja realização permita a participação de qualquer cidadão, tendo como 

objetivos: 

1º) Apresentar à sociedade os conceitos gerais ou diagnóstico e prognóstico do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o processo participativo de 

elaboração; 

2º) Conhecer a opinião pública a respeito das demandas locais e gerais do município em 

relação ao plano integrado de gestão de resíduos sólidos de São José dos Campos. 

Art. 2º - A convocação e a divulgação da data e horário da audiência pública para 

elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São José 

dos Campos será feita em um órgão da imprensa local e por meio do site oficial da 

Prefeitura Municipal, www.sjc.sp.gov.br com, no mínimo, quinze dias de antecedência. 

Art. 3º - A audiência pública será dividida e realizada em cinco etapas: 

Primeira etapa: abertura e comentário do Secretário de Meio Ambiente ou seu 

representante, com duração máxima de dez minutos; 

Segunda etapa: apresentação pelos técnicos do Poder Público Municipal com auxílio de 

recursos multimídia sobre o conceito, os objetivos, o diagnóstico e prognóstico do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com duração máxima de 

quarenta minutos; 

Terceira etapa: manifestação dos cidadãos presentes com duração máxima de noventa 

minutos no total, sendo que cada cidadão terá direito a uma única manifestação pelo 

tempo máximo de três minutos; 
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Quarta etapa: comentários por parte dos técnicos do Poder Público Municipal com 

duração máxima de dez minutos; 

Quinta etapa: encerramento pelo Secretário de Meio Ambiente ou seu representante, 

com duração máxima de cinco minutos. 

Inciso 1º - Os cidadãos que quiserem se manifestar, de acordo com o dispositivo no 

Inciso 3º deste artigo, deverão se inscrever durante os primeiros sessenta minutos a 

contar do início da audiência pública. Para manifestação dos cidadãos, será obedecida 

a ordem de inscrição. 

Inciso 3º - Ficam proibidos o uso de apitos ou outros instrumentos acústicos e 

quaisquer manifestações verbais que conturbem as discussões na audiência pública.  

Art. 4º - Todas as falas e manifestações ocorridas na audiência pública serão registradas 

por escrito, podendo ser gravadas para o futuro acesso, divulgação e controle público.  

Inciso 1º - Os participantes serão registrados em lista de presença. 

Inciso 2º - Durante a audiência pública, será mantido o recinto material de que trata o 

Inciso 1º do Parágrafo Único do Art. 1º deste Decreto para consulta dos interessados. 

Inciso 3º - Os interessados poderão enviar sugestões por escrito até o terceiro dia após 

a realização da audiência pública e entregues diretamente na Secretaria de Meio 

Ambiente por carta registrada ou por meio do site oficial da Prefeitura Municipal, 

www.sjc.sp.gov.br ." 

 

Convidamos para compor a mesa, a Sra. Andrea Francomano, Secretária de Meio 

Ambiente. 

Uma salva de palmas, por gentileza. 

O Sr. Célio da Silva Chaves, Diretor Geral do IPLAN. 

O Sr. Boanésio Cardoso Ribeiro, Diretor-Presidente da URBAM. 

O Sr. Rubens Pastorelli, Diretor de Gestão Ambiental da SEMEA. 

E o Sr. Ricardo Novaes, Diretor de Planejamento da SEMEA. 

Também registramos a presença do Sr. Osman Alves Cordeiro, Secretário de 

Administração; Sr. Carlos Oliveira, Assessor de Gabinete, representando a Secretária 

de Promoção da Cidadania; o Sr. Lincoln Delgado, Vice-Presidente do Conselho de 

Meio Ambiente; o Sr. Valter Wilson Ribas, Presidente da Ecolife Internacional; Sr. 
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Francisco de Oliveira Roxo, Presidente da ACONVAP; e o Sr. Juliano Dantas, 

Primeiro-Secretário da ACONVAP. 

E anunciamos a palavra da Sra. Andréa Francomano, Secretária de Meio Ambiente. 

 

(Andréa Francomano): Boa noite a todos. Quero, primeiramente, agradecer a 

participação e a presença dos senhores nessa atividade. Acompanhar uma audiência 

pública é um grande gesto de participação e cidadania e é um meio pelo qual a 

gente também busca participar, então, realmente, o cidadão vir até aqui num 

horário em que poderia estar em casa, descansando, demonstra o seu compromisso 

com a sua cidade em todos os assuntos. Então, primeiramente eu quero agradecer 

aos senhores por esse comprometimento e compromisso com a cidade.  

Bem, o plano de resíduos para a cidade de São José dos Campos, para a Prefeitura, 

é um importante passo para a melhoria da qualidade de vida, socialmente falando, 

ambientalmente e economicamente. Estávamos carentes de fazermos um plano 

efetivamente comprometido com a nossa realidade atual e com o que desejamos 

para o futuro da cidade para os próximos vinte anos aí, nessa área. Esse plano não 

começou agora, a gente está discutindo e trabalhado nele já desde outubro de 2013. 

Antes, né, Rubens, me perdoe, acho que nós começamos em julho, né? E tivemos 

uma série de atividades participativas, começamos lá com a Conferência Municipal 

de Meio Ambiente e conseguimos ir, imaginem vocês, com essa participação, até a 

Nacional, inclusive destaques apontados por nós aqui no município foram levados à 

Nacional e foram aprovados, né. Nós tivemos dois destaques aprovados de 

Logística Reversa e com relação a Cooperativa. Depois disso fizemos oficinas de 

discussão do diagnóstico, de metas e, o que me deixa muito feliz é ver como houve, 

realmente, uma participação da sociedade. E aí eu quero aproveitar e fazer um 

agradecimento aqui àquelas pessoas que se dispuseram a doar tardes inteiras aí 

nessa participação por meio da Comissão Técnica que foi criada em representação à 

sociedade civil. Então eu quero agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, eu 

quero agradecer à URBAM, à SSM que disponibilizou técnicos para esse trabalho, às 

entidades ambientalistas que participaram, às diversas cooperativas de catadores, 

às diversas empresas que mandaram representantes, à Secretaria de Saúde, à 

URBAM, ao IPLAN com seus técnicos sempre atentos e nos ajudando, à ACI, à 

ACONVAP, à Associação dos Engenheiros e Arquitetos, enfim. A participação de 

vocês fez toda a diferença, tanto na crítica quanto na construção do plano e 

demonstram que São José dos Campos está se aprimorando na participação, 

efetivamente. Então isso nos dá muito orgulho. Óbvio que a gente, às vezes, erra, e 

a gente precisa estar sempre ouvindo vocês para consertar essa rota e é isso que a 

gente tem feito. Então, a realização hoje dessa audiência contempla a culminância 

desse trabalho que iniciou lá atrás. As metas são bastante desafiadoras. Eu acho que 



nós fazermos essa proposta de 85% dos resíduos que vão para aterro sanitário 

serem reduzidos a 15% em vinte anos, é um desafio imenso. Mas, eu acredito que, 

inclusive contando com a própria sociedade, a gente tem plenas condições de 

conquistar. E mais que isso. Com a entrega deste plano a gente abre as portas e as 

oportunidades para buscarmos recursos federais ou internacionais, que sejam, para 

implementarmos o que for necessário em infraestrutura nesse futuro próximo. É 

importante ressaltar também que o trabalho não termina aqui. A entrega do plano 

não conclui. O próximo passo que é nós fazemos uns debates de concluirmos as 

metas num nível de detalhamento para regulamentarmos o plano ainda até  final do 

ano. Então, o pessoal da Câmara e quem mais quiser participar, não pense que 

acabou, não. Ainda teremos trabalho pela frente e conto com vocês. 

Quero fazer aqui um agradecimento muito especial para a equipe da Secretaria de 

Meio Ambiente, em especial ao Rubens que se dedicou diuturnamente a esse 

trabalho nos seus finais de semana. Técnico altamente capacitado e que não só fez 

a coisa acontecer, mas fez a coisa acontecer da forma correta, galgado aí na ética e 

na boa conduta que um servidor público deve ter. Então, Rubens, muito obrigada. E 

agora, eu vou então encerrar nossa abertura e passar a palavra para o técnico que 

fará a apresentação. Obrigada e boa noite. 

 

(Orador): Agradecemos as palavras da Sra. Andréa Francomano, a Secretária de 

Meio Ambiente. 

Nós pedimos aos convidados para retornar aos seus lugares para a continuidade da 

nossa audiência e apresentação aí com o Sr. Rubens. 

 

(Rubens Pastorelli): Obrigado pela presença de todos e a atenção de vocês. Vou 

tentar ficar dentro do tempo que foi determinado. Isso é mais fiel ao trabalho da 

equipe do grupo e de todos os que participaram do processo até o momento.  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da cidade de São José dos 

Campos. 

O processo participativo de elaboração do plano. O decreto 16404 deste ano 

reconstituiu o grupo inicial de trabalho, que é um grupo de técnicos interno da 

administração pública e da URBAM, que ficou responsável para conduzir e 

direcionar a condução do plano e o desenvolvimento dele. Foi constituída uma 

comissão técnica composta com 29 membros e o trabalho, houve uma participação 

de vários segmentos da sociedade civil. Esse processo, ele não começou esse ano. 

Esse processo iniciou em julho de 2013 com a Conferência, depois outros eventos. 



Na verdade, totalizamos 14 eventos com a participação de aproximadamente 450 

pessoas. Houve uma Conferência Livre de Meio Ambiente em São Francisco Xavier 

que discutiu o tema e apontou diretrizes que foram encaminhadas até a 

Conferência Nacional. A Conferência Municipal de Meio Ambiente tratou do tema 

também. Quatro fóruns e seminários, cinco oficinas de metas, três audiências, não 

incluindo essa, que somariam quatro audiências. A estrutura do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos apresenta um panorama dos resíduos a nível 

Estadual e Federal, contextualiza a situação de São José neste cenário. Um 

diagnóstico da gestão de manejo, dessa gama de resíduos; diretrizes, estratégias e 

metas para manejo diferenciado desses resíduos, áreas para destinação de resíduos 

e disposição final. Diretrizes para outros aspectos do plano, capacitação técnica, 

comunicação social e educação ambiental para gestão dos resíduos sólidos, 

recuperação de custo e sustentação econômica para gestão dos resíduos sólidos no 

município, informações, monitoramento e controle social. 

Diagnóstico: aspectos econômicos. São José dos Campos, com aproximadamente 

680 mil habitantes, em 2014, orçamento de aproximadamente 2,1 milhões, 

despendidos com a gestão de resíduos sólidos (35 milhões a coleta domiciliar; 15 

milhões serviço de limpeza urbana; 3,5 milhões para resíduos de serviços de saúde; 

7,8 milhões para serviço de poda/supressão/árvore/capina/roçada, esses dados de 

2013).  

Situação dos resíduos sólidos: a administração pública gerenciou em 2013 cerca de 

217.000 toneladas/dia. A composição desses resíduos ou o que compõe essa gestão 

são resíduos indiferenciados, resíduos comuns, coletados porta-a-porta, os resíduos 

de varrição, da coleta seletiva, hospitalar, eletrônicos, volumosos, construção civil, 

uma série de outros. 

Diagnóstico: os resíduos domiciliares estão presentes. Uma caracterização do 

resíduo a nível nacional, que varia de um município a outro, mas fica dentro desses 

parâmetros; 51,4% dos resíduos é composto por orgânicos; 31,9% de resíduos secos 

recicláveis; 16,7% são rejeitos. A geração média per capita de resíduos domiciliares 

em 2013 em São José dos Campos foi de 870g/habitante/dia. Resíduos domiciliares 

secos recicláveis: a coleta seletiva realizada pela URBAM representa 7,92% da massa 

coletada em 2013. Foram coletadas aproximadamente 15 mil toneladas, sendo 9,7 

mil toneladas triadas e 5,3 mil de rejeito no processo, o que representa 36%. As 

cooperativas de catadores, Cooperativa Futura, ela faz coleta em órgãos públicos, 

municipais, órgãos públicos federais, empresas parceiras. A Cooperativa São Vicente 

coleta de órgãos públicos federais e empresas, hotéis, gráficas e mercados e existe 

uma rede muito grande de catadores que fazem e participam do sistema de uma 

cadeia de recicláveis no município e movimentam uma economia bastante 

significativa.  



Resíduos indiferenciados, ou seja, aquele da coleta comum, a coleta realizada porta-

a-porta pela URBAM, que também realiza coleta de feiras, mercado municipal, 

parques, prédios públicos, provenientes de atividades comerciais e de prestação de 

serviços. Em 2013 foram produzidos aproximadamente 160 mil toneladas de 

resíduos, o que correspondeu a aproximadamente 256kg/habitante/ano.  

Resíduos obrigatórios/logística reversa: foram elencados pelo plano nacional, a 

política nacional de resíduos, os grupos de resíduos pelo grau de extensão e 

impacto da saúde pública e ao meio ambiente, obrigando fabricantes e 

importadores a desenvolverem a logística reversa independente do poder público. 

São eles: eletrônicos e seus componentes, pneus e inservíveis, óleos lubrificantes e 

suas embalagens, agrotóxicos e suas embalagens, pilhas e baterias, lâmpadas 

fluorescentes. A realidade no país: em São José dos Campos: pneus, óleos 

lubrificantes e agrotóxicos já possuem sistemas desenvolvidos e cumprem as metas 

pactuadas a nível federal. Pilhas, baterias e eletrônicos possuem uma rede que 

atende parcialmente à legislação. É possível retornar, mas ela hoje não dá conta de 

absorver todo o resíduo gerado. Lâmpada fluorescente, praticamente não realiza 

logística reversa.  

Resíduos da construção civil: o município, em 2006, instituiu através da lei 7146, o 

sistema de gestão de resíduos constituído por uma rede de pontos de entrega 

voluntária, serviço disque-coleta para pequenos volumes, redes de áreas de 

recepção de grandes volumes, ATT, recicladores e aterros, ação de informação e 

educação ambiental, ação de controle e fiscalização, ação de gestão integrada. No 

desenho abaixo ilustra como funciona essa cadeia. Eu não tenho a caneta, mas... os 

PEVs absorvem, a estrutura que absorve os pequenos geradores, volumes de até 

1 m3, devem se destinar, pelo cidadão, para o PEV. Os grandes geradores, privados e 

empreendedores, eles contratam uma rede de transportadores. Esse transportador 

hoje é cadastrado pelo sistema e a destinação adequada é monitorada. Essa 

destinação, se esse material for misturado, vai para ATT ou para uma usina de 

reciclagem disponibilizada no sistema. Uma estrutura de aterro industrial, um aterro 

específico de inerte e aterro sanitário para alguns tipos de resíduo suportam o 

recebimento de rejeito ou do aterramento de material segregado. O sistema de 

reciclagem participa porque tem resíduos também possíveis de reciclagem, papel, 

papelões, plásticos participam também da rede de absorção dos materiais 

produzidos, dos resíduos produzidos em obra. As obras públicas também utilizam 

de uma rede de transportadores, ou próprios ou, se for obra contratada, de 

terceiros, e entra no sistema. Resíduos da construção civil: em 2011, foi implantado o 

sistema de controle que eu já falei, em maio de 2015 foi realizado pela SEMEA o 

levantamento da movimentação de resíduos da construção civil, onde foi possível 

estimar qual a produção de resíduos de São José dos Campos por geradores 

particulares, empresas da área de construção civil, e que é, aproximadamente, uma 



geração anual de 325 mil toneladas/ano, só da movimentação de resíduos 

particulares.  

Tem um quadro comparativo de um estudo feito em 2011 e com o estudo feito 

agora em 2015. Essa movimentação de resíduos por região teve uma pequena 

variação. Evidente fica que a região sul teve um decréscimo na participação geral na 

movimentação. A zona oeste e a zona leste tiveram aumento na geração e na 

produção de resíduos. Quadro comparativo dos resíduos da construção civil com 

relação ao domiciliar, para a gente entender de qual universo estamos tratando. 

Somados a essa movimentação feita por particulares, mais os resíduos produzidos 

pelo município coletado pelos PEVs, a gente tem uma situação de 400 mil 

toneladas/ano. Se a gente fizer uma comparação com o resíduo domiciliar 

produzido per capita e o resíduo da construção civil gerado, a gente tem quase o 

dobro em volume gerado entre os dois resíduos. Não podemos subestimar a 

produção de resíduos da construção civil. Isso, na verdade, está próximo da média 

nacional. Não é uma realidade específica de São José dos Campos ou de municípios 

que têm uma indústria da construção civil ativa e têm uma realidade bem próxima 

dessa.  

Resíduos do serviço de saúde: 1090 pontos de coletas, hospitais, UBSs, clínicas 

médicas, laboratórios, ambulatórios, farmácias, clínicas odontológicas, clínicas 

veterinárias, pet shops, tatuadores, podólogos, esteticistas. O custo para a 

realização dessa coleta, o tratamento e disposição final do resíduo do grupo A e E é 

de aproximadamente R$3357,00/tonelada. Isso tudo, o município arca com a sua 

totalidade dos resíduos produzidos pelo setor público e privado. 

Resíduos industriais: todas as indústrias são sujeitas a seus próprios planos de 

gerenciamento e por isso faltam dados relativos à quantidade de volume gerado. O 

órgão ambiental, a CETESB, ela faz esse controle, tem esse controle, mas tivemos 

dificuldades em obter dados sistematizados dessa produção e qualidade. O 

município tem uma lei municipal, ele recebe relatório de algumas empresas, mas 

não é a totalidade, nem o universo. No diagnóstico tem alguns números detalhados 

e estão acessíveis a vocês.  

Diretrizes gerais do plano de gerenciamento de resíduos de São José dos Campos: a 

diretriz fundamental, a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos do município de 

São José dos Campos observará a seguinte ordem de prioridade: não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, a disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos e efetivada por meio de: retenção de 

resíduos no gerador, quando possível, máxima segregação dos resíduos na fonte 

geradora e sua valorização, estruturação da coleta seletiva em todos os âmbitos 

públicos e privados envolvendo todos os resíduos, as classes de resíduos, a 

exigência da elaboração, fiscalização e efetiva execução dos planos de 



gerenciamento de resíduos dos geradores, que serão obrigatórios, adoção de 

tecnologia limpa para manejo dos resíduos, inclusão dos catadores no manejo de 

resíduos do município.  

Estratégias gerais do plano: pra a consecução do plano de São José dos Campos se 

fará necessária algumas estratégias gerais que são: promover programa visando a 

disseminação, capacitação e viabilização da retenção de resíduos insitos do 

município, orgânicos, da construção civil, e outros que poderão ser desenvolvidos. 

Avançar o processo de mecanismo do centro de triagem da URBAM para ampliar a 

capacidade e a qualidade do processamento de resíduos secos recicláveis. Isso já 

está em processo e é algo contínuo e precisa ser feito sempre. Aprimorar a coleta 

seletiva de secos recicláveis visando o aumento da adesão e a eficiência no 

processo. Agregar no sistema de manejo de resíduos processos de tratamento de 

resíduos orgânicos. Instalar sistema de tratamento mecânico-biológico para 

resíduos indiferenciados. Implantar a coleta seletiva em três porções (secos 

recicláveis, orgânicos e indiferenciados). Realizar de forma contínua campanhas em 

mídia, educação ambiental específica para resíduos sólidos, promover a inclusão 

dos catadores, avançar no processo de mecanização do centro de triagem da 

URBAM para ampliar a capacidade e qualidade do processo no processamento dos 

resíduos secos recicláveis. Aprimorar a coleta seletiva de secos recicláveis visando 

aumento da adesão e eficiência. Agregar o sistema de manejo de resíduos, 

processos de tratamento de resíduos orgânicos, instalar o sistema de tratamento 

mecânico-biológico, realizar de forma contínua campanhas de mídia.  

Resíduos secos recicláveis: são principais metas já estabelecidas. No plano está mais 

completa. Destacamos algumas: segregação no gerador em massa de produção 

para 2034 chegar a 85%. Universalizar a coleta seletiva (100%). Regulamentar a 

atuação dos catadores autônomos no sistema. Implantar novas unidades de 

triagem em locais e escala adequada. Implantar a segregação mecanizada para 

recuperação de secos dos resíduos indiferenciados que são misturados da coleta 

comum. Segregar resíduos secos na rede de ensino e equipamentos públicos. 

Compatibilizar a legislação municipal com o plano nacional e esse plano será 

promulgado. Eliminar a destinação dos resíduos secos no aterro. Estabelecer 

critérios de obrigatoriedade da implantação de LEVs em estabelecimentos 

comerciais. É lógico, recebimento de resíduos de produtos que são vendidos por 

esse comércio e compatível a eles. Estabelecer soluções eficientes para redução do 

custo da coleta seletiva.  

Resíduos orgânicos: metas para 2034. Realizar a retenção de resíduos na fonte 

geradora até 33%. Implantar e universalizar a coleta seletiva de orgânico. Introduzir 

soluções para tratamento de resíduos orgânicos coletados seletivamente. Implantar 

segregação mecanizada para recuperação de orgânicos dos resíduos 



indiferenciados. Reduzir a destinação de resíduos orgânicos no aterro. Apoiar a 

iniciativa de agricultura de base ecológica para a utilização do composto que será 

gerado.  

Resíduos indiferenciados, misturados ou aquele comum: reduzir a coleta de 

indiferenciados quando implantada a coleta em três frações, reduzir a 85%, ou seja, 

chegar à segregação um recolhimento apenas de 15% como efetividade. Reforçar 

progressivamente a fiscalização para que a segregação ocorra. Realizar campanhas 

contínuas de comunicação social e educação ambiental. Adequar à legislação 

municipal para que o plano se efetive. Implantar procedimentos de controle efetivo 

para a segregação. Implantar equipamentos públicos para tratamento mecânico-

biológico dos resíduos diferenciados. 

Agora aqui tem um quadro que mostra um pouco do cenário do que está se 

pretendendo. Hoje a situação que é passada, mas que é atual, a gente tem uma 

coleta de 94% do resíduo coletado domiciliar. Apenas 6% registrado em 2006 foram 

desviados. Como que é a composição desse resíduo? Desses 94% ainda, desse total, 

35% de material seco reciclável, 51% de orgânico e apenas 14% de rejeito. Ou seja, 

estamos aterrando hoje 35+51, 86% dos resíduos são aterrados e necessariamente 

não precisariam estar sendo aterrados. 

Cenário futuro: 85% de retenção pela coleta seletiva, segregação, isso estou falando 

dos 35% secos, fazer uma retenção como a gente já passou a meta, uma segregação 

na fonte, na separação em casa de 85% para coleta seletiva. Os outros 15%, ou por 

não adesão ou por um processo de separação deficiente, deve ser encaminhado ao 

tratamento mecânico-biológico para retirar os secos que ainda estão nesse resíduo. 

A mesma coisa do orgânico, 36% de retenção no gerador. 52% de segregação na 

coleta de eficiência no total e os outros 15% vão para o tratamento mecânico-

biológico para segregação e tratamento do orgânico. O rejeito, depois destinado a 

aterro. Atingiremos então o que preconiza a legislação federal que diz que apenas 

rejeito deverá ser destinado aos aterros. 

Resíduos sólidos obrigados à logística reversa: implantar pontos de entrega 

voluntária (meu tempo... 15 minutos?). Ampliar a rede de recepção de resíduos, 

realizar campanha contínua de comunicação social e educação ambiental. Aderir 

aos atuais acordos setoriais. Implantar procedimentos de controle efetivo para 

segregação.  

Resíduos da construção civil: complementar a rede de PEVs, condicionar o uso de 

agregados recicláveis em obras públicas condicionadas à oferta. Garantir o 

tratamento dos resíduos volumosos verdes. Modernizar as estratégias de 

fiscalização.  



Metas provenientes dos resíduos provenientes da limpeza urbana: reduzir os 

pontos de deposição irregular. garantir a triagem dos resíduos provenientes da 

limpeza urbana e sua correta destinação. Eliminar a compra de compostos e 

fertilizantes químicos pela prefeitura para uso em áreas verdes, ou seja, se vou 

produzir composto, não tem porque o município continuar comprando esse tipo de 

material. Reaproveitar madeira proveniente da supressão de árvores para uso mais 

qualificado.  

Resíduos dos serviços de saúde: Estabelecer processos de transferência de 

responsabilidade pela coleta, tratamento, destinação final dos resíduos pelo 

município para o gerador, que é o que a lei nos faculta e nos obriga. Adequar os 

geradores públicos de resíduos dos serviços da saúde, as suas estruturas, para o 

cumprimento dos planos de gerenciamento que eles são obrigados a fazer e fazer 

isso da forma mais correta possível. Estabelecer programa de atualização e 

capacitação dos agentes de fiscalização da geração, da gestão desses resíduos.  

Resíduos industriais e de mineração: garantir acesso à informação referente aos 

volumes, características, destinação dos resíduos industriais e de mineração 

gerados no município. Implantar, sob coordenação do governo federal, cadastro de 

operadores de resíduos perigosos. 

Resíduos agro-silvo-pastoris: inventariar os resíduos agro-silvo-pastoris gerados no 

município conforme o plano nacional de resíduos preconiza. Garantir a logística 

reversa de embalagens, agrotóxicos e seus resíduos Isso já acontece com relativa 

eficiência. Implantar soluções de compostagem local nos estabelecimentos rurais. 

Parece óbvio, mas o município hoje coleta resíduo orgânico na área rural de São 

Francisco Xavier. A gente fez uma conta, ele coleta 300g de resíduo a cada 

quilômetro. Então é muito caro para buscar resíduo orgânico em São Francisco e 

aterrar no aterro municipal. Aliás, em qualquer área rural. O volume é menor? É 

menor, mas ainda tem resíduo orgânico produzido na área rural.  

Resíduos de serviços de saneamento: Utilizar tecnologias limpas no tratamento. 

Resíduos gerados por efluentes. Realizar caracterização dos resíduos de manejo em 

água pluvial. Tratar todo o resíduo gerado com redução de sua periculosidade.  

Resíduos do sistema de transporte: estabelecer coleta diferenciada para pelo 

menos três frações, assemelhados aos resíduos sólidos urbanos. Garantir a logística 

reversa com ênfase em lubrificantes, pneus, nos terminais de transportes aéreos, 

rodoviários e ferroviários.  

Agora já são ações que já estão em curso e vão de encontro com o que o plano já 

está definindo. O município, em 2014, através do decreto 15911, aderiu à agenda 

A3P, é uma política nacional, que é o programa, agenda ambiental na administração 

pública. Fazer o dever de casa para poder exigir de outros. Esse programa já está 



em curso. Ela se estrutura a partir de seis eixos, dentre eles estão destacados: a 

gestão adequada dos resíduos gerados, licitações sustentáveis que podem reduzir a 

geração ou consumir materiais ou produtos de menor impacto ambiental e 

construções sustentáveis. Ações realizadas, já: um projeto de uso racional dos 

recursos, redução de consumo de papel, redução de consumo de descartáveis na 

administração pública, projetos de gestão de resíduos, coleta seletiva nos prédios 

públicos municipais, gestão de RCC nas obras públicas. (Pulei 2? Não.) Ajustes na 

legislação municipal: objetivou a análise da legislação municipal que se encontra em 

consonância com a Política Nacional de Resíduos e a Política Nacional de 

Saneamento. O trabalho foi desenvolvido objetivando adequá-la ou fazendo uma 

análise para adequação. Tem um quadro na lei dizendo lei municipal, decreto e quais 

as adequações ou a necessidade de alteração ou não e ajuste para, principalmente, 

ficar compatível com a política nacional e também há o plano que será aprovado.  

Capacitação técnica, comunicação social e educação ambiental para manejo de 

resíduos sólidos: considerando a evolução na organização ambiental do país, há 

necessidade permanente de melhorar a qualidade de vida dos habitantes do 

município. A Prefeitura Municipal de São José dos Campos constituiu no ano de 

2006 através da lei 7112 e criou a Política de Educação Ambiental Municipal e 

instituiu o Programa Municipal de Educação Ambiental, o PROMEA. O programa 

municipal propõe posturas de integração e participação de todas as entidades e das 

pessoas que atuam em educação ambiental buscando o envolvimento de toda a 

população, propõe a criação de uma rede de comunicação para que os resultados 

das ações desenvolvidas sejam divulgados e tornem mais significativos na 

construção de uma sociedade calcada em princípios de sustentabilidade. Esse plano 

incorpora a iniciativa estruturada a partir do PROMEA no sentido de auxiliar a 

comunicação social e educação ambiental como estratégia para a consecução das 

metas estabelecidas por este plano, tais como iniciativas que já ocorrem e estão 

ocorrendo: programa horta urbana, oficina de reutilização de materiais, incentivo ao 

uso de PEVs, o Lixotur, mobilização social e educacional na área ambiental e outras 

ações que deverão ser estruturadas.  

Recuperação do custo e sustentação econômica para a gestão dos resíduos sólidos: 

a recuperação de custo e sustentação econômica para a gestão de resíduos sólidos 

é um dos principais objetivos a serem alcançados para a consecução do plano, 

senão, não se viabilizam, não se concretizam. Contribui fortemente para a 

sustentabilidade econômica e financeira e iniciativas como: adoção de rotas 

tecnológicas definidas que possibilitam a redução de resíduos a serem geridos, 

como a solução para retenção em si no local de geração para um processamento 

local. A maximização das possibilidades de valorização do resíduo como uma das 

receitas que podem ser obtidas com recicláveis secos, com composto orgânico, com 

biogás, com a redução do custeio pela reestruturação e manejo, pelo uso de 



agregados reciclados na construção civil. A restrição ao uso de serviços ofertados 

por entes públicos, por grandes geradores privados que têm sua própria 

responsabilidade. A política nacional já estabelece que os grandes geradores, eles 

são responsáveis pela geração, gestão, distribuição, e o município não pode assumir 

e ser onerado para isso. Isso tem um equilíbrio, isso precisa ser realinhado. A 

efetivação dos princípios do poluidor pagador e do protetor receptor por meio da 

instituição de taxas de resíduos sólidos diferenciadas que premiam o protetor e 

penalizem progressivamente os poluidor, ou seja, quem fizer uma boa conduta na 

gestão deve ser beneficiado e quem não agregar vai pagar por isso e isso induz a 

alteração de norma, mudança de atitude para que a gente faça a consecução do 

plano e das metas que foram traçadas.  

Informações, monitoramento e controle social: a estruturação do sistema de 

informação de resíduos, a exemplo dos resíduos da construção civil que já está 

estruturado e em funcionamento, de todos os outros resíduos. Um plano de 

monitoramento de medidas de contingenciamento estar definindo, monitoramento 

e verificação dos resultados, quer dizer, se eu estabeleci meta, eu preciso criar um 

mecanismo que mostre ou divulgue se essas metas estão sendo alcançadas, se as 

metas estão sendo alcançadas ou não. A criação e a valorização de mecanismos de 

controle social. Objetivos específicos: debate sobre política nacional de resíduos, 

ampliar o atendimento do 156 objetivando as metas e os objetivos do plano de 

resíduos municipal, disposição de dados e indicadores, importante para que haja o 

controle efetivo, o controle social. Mobilização social: agendas e seminários, 

oficinas, incluindo a temática de resíduos sólidos na discussão ambiental e 

estratégica. Organizar e promover, a cada dois anos, conferência participativa do 

manejo de gestão de resíduos e limpeza pública para que a gente faça uma 

discussão contínua do cumprimento das metas, a reavaliação, mudança de rota, 

realinhamento, atualização do Plano Municipal de Resíduos.  

A Prefeitura agradece a atenção de todos. 

Eu vou retornar a palavra para o Ricardo. 

(Como é que foi meu tempo?) 

 

 (Ricardo Novaes): Vou convidar a Andréa. Andréa, depois você junta pra mesa aqui? 

Rubens também, quiser vir pra cá.) 

 

Me delegaram a árdua tarefa dessa segunda etapa de ajudar a controlar o tempo 

das exposições porque agora, regimentalmente e seguindo o decreto, nós temos o 



momento lembrando os objetivos de hoje. Uma fase inicial de apresentar essa 

conclusão desse momento, desse processo, e segunda fase que é importante, que 

lhe dá o nome ao momento de hoje, de ouvir a população e ouvir as questões sendo 

colocadas. Pra isso, nós teremos noventa minutos com 3 minutos para cada 

manifestação. Nós vamos cronometrar esse período. Antes disso, reiterar que 

temos ainda, teremos mais, foi dada abertura da sessão nossa às 19:27 hs, então até 

20:27 hs, aqueles que quiserem fazer uso da palavra, se inscreverem na frente. 

Então o período está aberto ainda, tem alguns minutos ainda, acho que uns 10 

minutos ainda para poder se inscrever. Estou com uma lista inicial. E aproveitando 

também, nesse momento fazer a... registrar presença do Vereador Wagner Balieiro, 

através do qual saudamos todo o Legislativo, e do ambientalista Lincoln Delgado, 

vice-presidente do COMAM, (Marcelo Pereira) Manara, nosso representante dos 

ambientalistas no CONSEMA e em nome do qual saudamos a sociedade civil 

presente para isso. Então vamos agora iniciar o processo nosso de abertura e pedir, 

em função da gravação, que todas as falas sejam feitas no microfone. Temos 

microfones colocados aqui. Por ordem dos inscritos, numa lista não encerrada 

ainda, eu vou falar o nome dos três primeiros para ficarem preparados para isso. 

Jairo Araújo, Francisco Luis e Márcio Silva. Posteriormente, Antonio Carlos. Três 

minutos, por favor, então, Jairo, queira se manifestar, por favor. Interessante falar a 

sua vinculação, se tiver algum vínculo institucional também para a gente saber 

quem é que está falando. 

 

(Jauro Araújo): Boa noite a todos. Meu nome é Jauro. Trabalho no Banco do Brasil e 

tenho duas questões aqui para colocar. Uma seria a questão que foi bem salientada, 

lá, da inclusão dos catadores e o que está previsto aí, porque, se a gente vai buscar 

eficiência operacional em todo o processo, eles também vão precisar, logicamente, 

de capacitação, treinamento e equipamento. E a segunda questão é uma 

curiosidade, eu não sei se tem esses números, eu sei que dentro desse processo 

muitos números são difíceis, mas a questão do lixo hospitalar, o lixo de saúde que é 

produzido nas casas e que hoje eu acho que ele é descartado junto com o lixo 

comum. Queria saber se a prefeitura vai ter alguma orientação específica para esse 

lixo que é descartado como lixo comum, se ele vai poder ser descartado junto a 

hospitais ou outros pontos de coletas. Muito obrigado. 

 

(Ricardo Novaes): Agradecer, agora temos o Francisco Luis que tinha comunicado 

que talvez tivesse que se ausentar. Ausentou? Então temos Márcio Silva e Antonio 

Carlos na sequência.  

 



(Márcio Silva): Boa noite a todos. Eu pude observar bem a explicação que foi feita 

pelo nosso companheiro. Eu percebi que hoje, todo desenvolvimento do país, do 

Estado, dos municípios, giram em torno de empreendimentos. E hoje, todo e 

qualquer empreendimento, ele passa pelo crivo da CETESB. Eu achei um pouco falta 

de sintonia com tudo isso com relação à CETESB. Eu acho que dá para melhorar 

bem. Tem alguns projetos do meu conhecimento dentro da CETESB que estão 

travados e que vão gerar emprego, renda, trabalho direto e indireto para o 

município e que estão lá há 5, 6 anos travados por conta da situação da 

interpretação da municipalidade com relação ao que vai de encontro com a 

legislação da CETESB. Eu acho que dá para melhorar com respeito a isso. E outra 

observação: os micros geradores, que o PEV recebe até 1 m3 de resíduo sólido, dá 

pra calcular. Os grandes geradores, que são as grandes construtoras, têm também o 

acompanhamento do destino final desse material que é produzido. Agora, o 

médio... o micro e o grande , eles têm um acompanhamento. Mas o pequeno e o 

médio ficam dispersos. Eu entendo que fica a critério do transportador desse 

resíduo. Hoje, se a gente fizer uma pequena reforma em casa, que não é nem um 

micro nem um grande gerador do resíduo da construção, o caçambeiro, ele vai à sua 

casa e ele já recebe de você ali e põe a caçamba em cima do caminhão e leva. Se 

tiver, de repente, uma chácara, ou uma rua de terra que está com um buraquinho lá, 

às vezes, se for um resíduo limpinho que ele acha que é, um resíduo cinza, por 

exemplo, ele acaba, ao invés de dar o destino correto (tem tempo ainda? 2o 

segundos?), ele acaba, às vezes até vendendo por uns 20, 30 reais ao invés de dar o 

destino, então, acho que esse controle, à disposição do transportador, eu acho um 

pouco incorreto. Deveria ter o destino, o fim e o transportador e não o 

transportador ser o responsável por dar o destino. Não mencionando o micro, que é 

o que é recebido no PEV e nem os grandes geradores que são as construtoras. Eu 

achei também um pouco ausente a situação da mineração na nossa cidade que 

deixou um passivo ambiental pra cidade e o pessoal do SINDAREIA poderia ter sido 

convidado, estar aqui para dizer o que é que seria feito com esse passivo ambiental 

por conta da extração de areia no passado, que São José dos Campos (fez). 

Obrigado, boa noite a todos. 

 

(Ricardo Novaes): Próximo inscrito, Antônio Carlos. Posteriormente, Valter Ribas. E, 

quando não falo sobrenomes é porque não temos homônimos na lista. Se possível 

também se apresentar por causa da gravação e pedir também a atenção à questão 

dos nossos três minutos para a gente conseguir garantir a fala de todos. Obrigado. 

 

(Antônio Carlos Novaes Romeu): Meu nome é Antonio Carlos Novaes Romeu. Eu 

sou presidente de uma empresa de tecnologia de resíduos sólidos. Fico um pouco 



chateado com o que eu vi hoje. Eu esperava mais. O exercício que eu vi hoje foi um 

exercício de copiar e colar. Eu acho que São José dos Campos precisa de 

informações confiáveis. O que é que está sendo gerado de resíduo, quanto está 

custando esse resíduo gerado, qual é a solução a ser adotada para resolver esse 

problema e quanto vai custar para resolver isso. Senão, nós vamos ficar num 

exercício aqui de elucubração aqui, muito bonito, eu boto metas para 2034, ou seja, 

lá o que for; elas não são tangíveis. Nós não conseguimos falar de metas para daqui 

a dois anos, vamos falar de coisas para vinte anos. Acredito, nós temos que olhar lá 

na frente, mas nós temos que colocar degraus progressivos e tangíveis para chegar 

lá. E eu fiquei triste. Quando eu vejo alguém dizer que a Prefeitura não sabe o valor. 

Eu sei o valor. Se a Prefeitura tiver humildade e perguntar para mim, eu tenho. Nós 

temos simulações matemáticas desenvolvidas aqui em São José que eu tenho, com 

detalhe, tudo o que precisa.  Mas eu não vim aqui vender nada para ninguém. Eu só 

vim manifestar que eu esperava mais. Porque, no fundo, aqui, é São José. São José 

merece uma coisa melhor do que a que foi apresentada. Obrigado. 

 

(Ricardo Novaes): Agora Valter Wilson Ribas. Posteriormente, Joana Correia. 

 

(Valter Wilson Ribas): Primeiramente, boa noite. Eu quero apresentar aqui. Eu sou 

presidente de uma organização internacional. Em 2002 eu tive a ideia de começar. 

Em 2001 eu a abri no Brasil, só que por falta de apoio eu fui para os EUA e abri-a em 

2004. Hoje ela é uma organização americana. Já conto hoje com o apoio do governo 

alemão com uma reciclagem de óleo que eu comecei em São José dos Campos. Tem 

um mês e meio que o governo da Alemanha está financiando nosso projeto. Então 

quero dizer para você um dado rápido: hoje o Brasil produz, por dia, 240 milhões de 

toneladas/dia de lixo. Só recicla 2%. São aproximadamente 200 milhões de reais 

enterrados por dia em nosso país. Acho que a gente tem que fazer o possível para 

reverter essa situação. Eu comecei a três anos fazendo gincanas ecológicas nas 

escolas e deu resultado com lata e agora vou começar a fazer com óleo. Agora, eu 

estava fazendo nas escolas, e resolvi fazer por bairro, por região e as crianças se 

empolgaram. Aí, a cada um mês ou 40 dias, eu vou dar uma bicicleta para a criança 

que arrecadar mais óleo. Porque o óleo hoje, eu não vi eles falando, mas é um 

problema sério. Um litro de óleo polui aproximadamente um milhão de litros de 

água. Eu consulto diariamente pessoas, 99% das pessoas estão jogando no ralo. 

Imagina quantos milhões de litros são derramados por dia nos rios. Então é dinheiro 

que está indo pro rio também e poluindo o meio ambiente. Então eu queria colocar 

isso daí para vocês e uma coisa que eu queria pedir para a prefeitura também, para 

que fosse criado, estou criando centro de coleta. Minha meta são 1000 pontos na 

cidade. Já estamos colocando em posto de gasolina, escolas, comércio, onde mais a 



gente puder colocar, a gente vai instalar. Outra coisa que eu acho que é um 

problema sério também são as seringas e os remédios, que a Prefeitura devia 

colocar um centro de coleta pra esses produtos também, que além de ser tóxico, é 

perigoso para quem vai estar transportando esse material. E eu estou disposto para 

estar negociando com a Prefeitura e a URBAM para a gente fazer uma parceria. O 

governo da Alemanha e engenheiros da Alemanha estão dispostos a vir esse ano 

para ajudar a nossa cidade e nosso país. É isso que eu queria colocar para vocês. 

 

(Ricardo Novaes): Então, obrigado. Próximo, Joana Coreia, depois é Arnaldo Júnior. 

 

(Joana Correia): Boa noite, eu represento a empresa de caçamba JC Terraplanagem. 

Nós estamos no mercado de São José dos Campos há mais de 40 anos. Fomos a 

primeira empresa que abriu locação de caçambas em São José dos Campos. Hoje 

em dia a gente não está vendo apoio nenhum com relação à fiscalização das 

caçambas que estão nas ruas de São José dos Campos. Grande parte delas é 

clandestina, não está tendo fiscalização da Prefeitura com relação a onde estão 

sendo descarregadas essas caçambas. As caçambas que são, grande parte delas, 

locadas para pessoas físicas, também não têm necessidade de habite-se. As pessoas 

não tem interesse em estar perguntando, em estar se interessando para onde estão 

sendo levados esses entulhos que estão sendo retirados das caçambas. Muitas das 

empresas que estão nos sistemas da Prefeitura, cadastradas, também pela 

Secretaria de Meio Ambiente, também não estão cumprindo com o que deveriam 

fazer, que é dar destinação correta dos resíduos que são retirados das obras. Tanto 

de pessoas físicas quanto das construtoras daqui de São José dos Campos. As 

construtoras estão se interessando um pouco mais porque no final da obra elas 

estão precisando do habite-se e a Prefeitura vem exigindo as guias de CTR. Então, 

assim, os grandes geradores, eles estão se interessando um pouco mais, porém eles 

não englobam 100%, não englobam 90%, eles englobam uma quantidade que eu não 

sei dizer qual é. Mas que também as caçambas das pessoas físicas que geram acima 

de 1 m3 que já é considerado como grande gerador não está tendo fiscalização 

nenhuma por parte nem do gerador, que seria o responsável, não se sente como 

responsável, então acham que é só contratar uma empresa de caçamba que está no 

sistema da Prefeitura que está tudo certo. E eu digo com 100% de certeza que mais 

de 90% das caçambas que estão se dizendo como cadastradas na Prefeitura não 

estão dando a destinação correta dos resíduos que estão retirando das casas das 

pessoas e das construtoras. Então, gostaria de pedir da parte de vocês, fiscalização 

dessa parte, porque a única coisa que eu vi aí escrito aí foi uso de tecnologias para 

fiscalização. E pelo que eu já venho escutando desde 2013, julho de 2013, que eu 

estive em algumas das reuniões, isso não está acontecendo. Eu não vi, da minha 



parte, da minha empresa, nenhum tipo de fiscalização. Então eu queria poder 

contar com o apoio de vocês para isso também. Tá bom? Obrigada. 

 

(Ricardo Novaes): Próxima fala, Arnaldo Júnior, depois Lincoln Delgado. E na 

próxima fala, vai se encerrar o período, serão 20h27min na próxima fala, e é o 

período final, regimentalmente para as inscrições daqueles que quiserem fazer o 

uso da palavra ainda. Temos mais dois minutos. Então, próxima fala... 

 

(Arnaldo Júnior): Boa noite a todos. Sou Arnaldo, sou da Cooperativa Labore, uma 

cooperativa que existe há dois anos. Nós temos quarenta cooperados e a 

cooperativa, ela trabalha basicamente com cursos de capacitação e cursos de 

formação. Nós conseguimos desenvolver cursos em várias cidades pelo Estado e 

fora do Estado de SP e as cidades no Vale do Paraíba e nós oferecemos, quando nós 

abrimos a cooperativa, nós oferecemos alguns cursos de capacitação para 

catadores de resíduos para SJC e nós não conseguimos o apoio de São José dos 

Campos e não conseguimos, mesmo oferecendo o curso gratuitamente para minha 

cidade. Porque eu consegui trabalhar em mais de dez municípios, consegui 

trabalhar na Bahia, conseguimos trabalhar em Alagoas, e nós sentimos grande 

dificuldade de articular o município aonde eu nasci, aonde eu cresci e quis contribuir 

muito com o município. Ainda falta uma grande articulação do município de ouvir o 

povo, ouvir as cooperativas, de ouvir as associações. Nós temos mais de 250 

associações aqui em SJC e mais de 30 cooperativas em SJC. A Cooperativa Labore, 

ela trabalha praticamente com a formação e a capacitação de ONGs e nós temos, 

hoje, 20 clientes fixos e alguns clientes dentro da área ambiental. Eu deixo aqui 

também, não quero vender produto para a Prefeitura e, pelo contrário, eu quero 

contribuir com a Prefeitura, e deixar o nosso material à disposição. Nós fizemos um 

projeto para uma cidade próxima a Campinas com os profissionais da beleza. Nós 

colhemos esse material dos profissionais da beleza, nós passávamos em todos os 

salões e colhíamos as embalagens e dava curso de capacitação de biossegurança 

para os salões de beleza e principalmente para os cabeleireiros. Foi oferecido 

também para São José dos Campos e repito: nós íamos desenvolver gratuitamente 

para o município porque eu sei da importância desse município e sei da importância 

de trabalhar com os profissionais da beleza. Também não obtive resposta. É uma 

grande dificuldade de se comunicar com o município, as secretarias, e eu quero 

pedir, principalmente para a Secretaria de Meio Ambiente que se abra mais o 

diálogo. Nós temos cinco instituições que trabalham na área de biossegurança. Nós 

temos hoje na cooperativa, dez profissionais que fazem essa capacitação. Nós 

estamos perdendo, dentro da cooperativa, cinco profissionais que vão sair da 

cooperativa porque não conseguem trabalhar no município. Deixo aqui o meu 



recado e peço para vocês, por favor, abram mais o diálogo para a gente poder 

trabalhar juntos. Obrigado, tá? 

 

(Ricardo Novaes): Lincoln Delgado, posteriormente, Yuri Almeida.  

 

(Lincoln Delgado): Boa noite a todos. Lincoln Delgado, sou advogado, estou vice-

presidente do Conselho de Meio Ambiente aqui de São José dos Campos. Eu 

gostaria de elogiar, eu sei da dedicação quase diária aí do Rubens debruçado sobre 

como tentar resolver o que eu penso ser o maior problema que uma cidade pode 

ter na área ambiental. Acima de caros demais na rua, acima de árvores de menos na 

rua, o lixo não dá para fazer um "pirlimpimpim" e sumir com ele. Basta dizer que se 

a gente ficar uma semana sem um caminhão passar em frente de casa o caos está 

estabelecido. O lixo realmente tem que ser tratado com mais seriedade. Acontece 

que a cidade vai ficando mais rica, o país, mais rico, e a gente vai gerando mais lixo. 

E vi metas para quando eu talvez seja um vovô. Preocupa-me que a gente está 

sempre empurrando as coisas para daqui vinte anos, daqui dez anos, sendo que, 

como dados que você mesmo passou, Rubens, quase 90% do nosso lixo ainda está 

sendo aterrado. Não é possível uma cidade que produz avião, produz satélite, 

foguete, a gente não conseguir ter competência para resolver o problema do nosso 

lixo. É um contrassenso para uma cidade como São José dos Campos. Construção 

civil e aterro: apesar dos PEVs muito pouco divulgados, para dizer, a gente ainda 

tem quase 150 pontos de descarte de entulho. Culpa da construção civil, culpa de 

quem está construindo, culpa da população que não tem educação, culpa de falta 

de fiscalização, não sei, mas realmente isso não pode continuar havendo, tantos 

pontos de descarte irregulares quando a gente tem uma política de PEV que eu 

disse, ainda é muito tímida, talvez pouco divulgada. Não é possível, ainda indo pro 

aterro, entulho, mais do que isso, podas de árvore. A gente tem arborização, poda 

de árvore indo pro aterro. Então, quer dizer, tudo pincha no aterro e depois a gente 

vê como é que faz. É uma preocupação porque a gente fica sempre ouvindo, "o 

aterro vai ter mais dez anos, o aterro vai ter mais dez anos" e a gente não conversa 

regionalmente. O lixo não dá pra ser só um problema de cada cidade. Ou a gente 

conversa o lixo enquanto Vale do Paraíba, ou a gente vai estar sempre com esse 

problema de correr contra o tempo, então não dá para fazer dessa forma. Uma 

política municipal de logística reversa. Por que não conversar com os 

supermercados, com as farmácias, para que a gente possa fazer em São José dos 

Campos, independente do que está sendo feito no Estado ou no Brasil, uma política 

efetiva de logística reversa, para que os medicamentos possam voltar pro lugar 

adequado, as caixas deles também, e simplesmente, muita coisa que a gente leva 

para casa e a gente abre e já joga no lixo no primeiro minuto, poderiam já ficar no 



supermercado e, obviamente, o município poderia fomentar muito bem isso. Diria 

mais o seguinte: por fim, essa apresentação, até para que a gente possa divulgar o 

máximo possível para a população, de que ela ficasse disponível no site da 

Prefeitura num acesso muito fácil para que a gente pudesse divulgar e fomentar 

mais discussões. Eu, apesar de vice-presidente do COMAM, a apresentação só foi 

apresentada ontem no conselho. Não pude, estava fora de São José em virtude de 

um mestrado que estou fazendo, então, portanto, não poderia dar mais opiniões 

técnicas do que estou falando aqui. Mas o farei com certeza, mas a crítica é a 

seguinte: 2034 está muito longe, Rubens, a gente precisa de metas mais factíveis e 

mais pertinho da gente, porque senão a gente se perde nesse caminho. Obrigado. 

 

(Ricardo Novaes): Após o Yuri, temos Thaís França, Israel Rocha e Edson Alves.  

 

(Yuri Almeida): Boa noite, eu sou Yuri, do PUPA, que é uma entidade social aqui de 

São José que trabalha com o meio ambiente. Eu queria só ressaltar alguns pontos 

importantes, assim, desse plano. Primeiro, em relação a algumas críticas. Primeiro 

que, (desculpa) que esse processo foi bem aberto. Eu participei do processo da 

construção do plano, então eu gostaria de fazer uma defesa, um pouco, desse 

trabalho. Primeiro, o processo foi bem aberto. As pessoas que gostariam de dar as 

opiniões puderam e tiveram voz. Eu participei e achei interessante. Segundo, foi 

ressaltar algumas coisas de vanguarda que eu acho que tem aí, como o foco na 

logística reversa e educação. Uma outra coisa seria a retenção do resíduo nos locais. 

A gente falou bastante de compostagem local, compostagem em casa. Também 

agregar a segregação orgânica, já que é mais de 50% do resíduo. Eu acho que, assim, 

é só pra ressaltar alguns pontos positivos que eu acho que é um plano, apesar, 

também concordo que para 20 anos é complicado. A gente precisa começar antes. 

Acho que o plano também não nega isso. E acho que seria legal que as pessoas 

também que solicitam espaço na Prefeitura pudessem participar das reuniões 

técnicas. O senhor que falou bem aí sobre dados, eu acho que seria muito legal a 

gente poder agregar com dados, porque o lixo, acho que é um desafio, resíduo é 

um desafio global. Ele é muito difícil de ser feito e quanto mais a gente tiver a 

participação do pessoal, mais interessante vai ser. E assim, quem chegar, eu imagino 

que vá ser bem recebido, né, Rubens, porque, sei lá, a gente participou e me senti 

plenamente ouvido pela Prefeitura lá no espaço, e não tenho vinculação nenhuma 

com a Prefeitura e nenhum partido e nenhum tipo de coisa nesse sentido. Então é 

só para ressaltar esse ponto importante para onde aponta o plano. Só que é só um 

plano. A gente precisa muito mais para transformar em realidade. E acho que 

depende de todas as pessoas que estão aqui também. É muito legal ver muita gente 

interessada aqui no espaço e, assim, convidar, assim como eu fui lá 



voluntariamente, porque fiquei sabendo que tinha, convidar também quem tiver 

dados e tiver ideias de estar participando. Eu acho que é isso. É só para fazer um 

ponto interessante, que eu fico feliz de estar sendo abordado alguns temas em 

esfera pública, né, e com espaço razoável para opinião das pessoas. Obrigado. 

 

(Ricardo Novaes): Agora Thaís França, posteriormente Israel e, encerrando, Edson 

Vieira. 

 

(Thaís França): Boa noite, meu nome é Thaís, eu sou estudante de Engenharia 

Ambiental aqui em São José dos Campos. Eu só queria comentar a falta, na política, 

talvez, que já foi retirado antes pela Prefeitura, da usina de recuperação e 

valorização energética, que eu tive a experiência, a oportunidade de ficar um ano 

fazendo, estudando, fazendo intercâmbio nessa área e tive a oportunidade de 

conhecer a usina de recuperação energética em países que já são desenvolvidos e 

que já passaram por esse problema sobre o manejo dos resíduos sólidos e existem 

muitas vantagens. Pelo menos o que me foi falado, o que fiquei sabendo já no 

contato que tive com a Prefeitura, que muito era sobre a questão da poluição, do ar, 

e tudo mais, mas existem tecnologias que são muito eficazes em limpar o ar que é 

produzido nessas usinas e abrangem também compostagem, a utilização e 

separação dos resíduos sólidos, catadores de lixo. Então acho que é um projeto 

bem abrangente e que podia ajudar muito a nossa cidade. E outra coisa, 

comentando de novo sobre a questão do tempo, que é um plano para daqui há 

vinte anos para ser cumprido, a gente tem um aterro que é menos de dez anos a 

utilização dele. Então a gente não tem um aterro para vinte anos para colocar todo 

esse material que está no plano. E seria interessante que a gente tivesse na política, 

hoje, para a gente ter um resultado daqui a uns cinco, dez anos, já. Então, 

resumidamente, é isso que eu queria dizer. Obrigada. 

 

(Ricardo Novaes): Agora Israel Rocha e, posteriormente, Edson Vieira. 

 

(Israel Rocha): Boa noite a todos. As questões que eu queria pontuar já foram 

levantadas também, mas só para enfatizar, bem, eu sou um cidadão comum. 

Primeira audiência que estou participando. Não tenho nenhum conhecimento 

técnico a respeito, mas achei muita falação. Nada é objetivo e, metas para 2035, 

pelo amor de Deus, né. Vamos pensar em 2016, 2017, 2020, e assim por diante, 

precisa ter algo mais tangível, como já foi pontuado. Eu só soube dessa audiência de 



hoje graças a, posso chamar de amiga, a Vera, que me informou por e-mail dessa 

audiência e eu pude comparecer, porque a divulgação, como foi dito no início, 

deveria ter sido feita há quinze dias e eu não vi nada. Eu acompanho os informativos 

de São José, recebo por e-mail, entro no site sempre e eu não vi nada disso. Então, 

no mais, era isso que eu queria dizer. Obrigado. 

 

(Ricardo Novaes): E agora, a fala, Edson Alves Vieira, por favor. 

 

(Edson Alves Vieira): Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Eu também fui um 

dos que ajudaram na oficina técnica e, seguinte, a discussão para vinte anos, 

realmente, é longa, só que a oficina, ela foi colocada no site da Prefeitura. Todos 

nós tivemos acesso. Não teve acesso quem não entrou ou não se preocupa em 

entrar. Infelizmente, a sociedade em São José age dessa forma, "ah, não estou nem 

aí, não quero nem saber", mas na hora de meter o pau, criticar, vai todo mundo. Eu 

acho errado. Esse é o meu ponto de vista. Outra coisa: na discussão também nós 

colocamos, priorizando as cooperativas. Infelizmente, em São José hoje, eu faço de 

uma cooperativa, então posso falar sobre esse assunto, nós não somos priorizados 

em hipótese nenhuma, nem no Banco do Brasil, nem na Caixa Econômica Federal e 

nenhum órgão público federal, que foi decretado por lei a destinação desses 

resíduos sólidos às cooperativas. Então, acho que está na hora de começar a se 

pensar, realmente nos catadores e nas cooperativas aqui em São José. 

Aproveitando o ensejo do nosso colega da cooperativa de formação e qualificação, 

realmente, em São José nós enfrentamos estes problemas. Nós não temos apoio. 

Cada cooperativa em São José, ela caminha com as suas próprias pernas. Só isso 

que eu quero deixar.  

 

(Ricardo Novaes): Encerraram-se as inscrições. Essa fase, essa etapa da participação 

da sociedade. A gente devolve agora, pelo regimento, pela proposta da convocação 

da audiência, a fala pro Rubens falar dez minutos sobre os principais pontos 

levantados. Enquanto mesa, agradeço que facilitaram muito meu trabalho, foram 

muito respeitosos com o tempo determinado. Rubens também assim o fará e, 

posteriormente, a última fala é da Andréa com cinco minutos para fechar uma fala 

de amarração. Primeiro o Rubens, dez, depois Andréa. 

 

(Rubens Pastorelli): Gostaria de agradecer as colocações, as observações e gostaria 

de fazer uma pequena fala tentando, de uma maneira, abranger todas as 



colocações. Primeiro, a apresentação de quarenta minutos e um documento de 270 

páginas mais 21 anexos não é um “chupa e cola”. Tem pessoas que participaram 

além do poder público e têm dever de ofício de executá-lo, mas participaram 

efetivamente sim membros da sociedade civil e efetivamente contribuíram e, no 

final do processo, entendo que a gente tem dez ou quinze especialistas em resíduos 

que dominam a questão. As metas de 2034; é o que o plano nacional estabelece. 

Precisa fazer um plano com metas para 20 anos, tá. Como a Andréa abriu a 

apresentação, vai haver um processo após esse trabalho de definição de metas 

progressivas com a participação da câmara técnica, aberta a qualquer um que possa 

contribuir. Interessante ler, dados que não temos números são de órgãos que não 

são municipais. Se vocês olharem o plano, tem todos os custos operacionais que 

são de responsabilidade do município. Não foram apresentados aqui. Ontem fiz 

uma apresentação para o COMAM falando a 300 km/h e não consegui tratar todos 

os assuntos porque o plano é denso e extenso e a gente tenta, da melhor maneira 

possível, colocar e explanar para um público extremamente diversificado como esse 

que está aqui hoje, essências do que está sendo proposto. As críticas e 

contribuições são possíveis de serem agregadas conforme já está estabelecido e 

convido a todos que puderem participar a vir dialogar conosco na Secretaria de 

Meio Ambiente a partir de agosto para construir as metas progressivas para 2034 

que eu tenho absoluta certeza que cumpriremos. Essa meta não é para 2032 e seis 

meses a gente começar a executar. É lógico que o processo, ele é progressivo e já 

está em curso, tá, então têm iniciativas já acontecendo no sentido de cumprimento 

da meta e das metas pré-estabelecidas. O plano faz uma opção tecnológica e aí a 

gente já fez a discussão da opção de recuperação de energia. Não é a opção desse 

plano. Não é a opção desse plano e não cabe aqui nesse espaço, e aí a gente vai ter 

oportunidades para discutir isso posteriormente, que não é vantajoso 

economicamente, não é inclusivo. Ele não atende a que a política nacional 

estabelece e o município fez outra opção. Isso está explícito no trabalho e as ações 

que estão sendo feitas e vão ser feitas vão mostrar que isso não é uma falação ou 

uma apresentação de metas aleatórias. Obrigado. 

 

(Ricardo Novaes): Agora Andréa.  

 

(Andréa Francomano): Bom. Eu quero (tá ligado?). Eu quero... Só complementando 

a fala do Rubens, lembrar que, uma vez atingidas as metas, que são progressivas e a 

gente vi debatê-las agora no nível de detalhamento, e isso foi falado por nós aqui na 

abertura, e todos da sociedade que participaram da construção sabem disso. É o 

nosso anseio, é o nosso desejo. E lembrar que o plano está disponível no site e é 

facilmente encontrado. Se você entra na página da Prefeitura ele está lá em 



destaque, você clica, download é super simples, apesar de duzentas e setenta e 

tantas páginas você consegue baixá-lo, inclusive os anexos, e então está lá. Vocês 

vão ter cinco dias ainda para contribuírem, mandarem críticas, mandarem propostas 

que, humildemente a gente vai receber. Eu faço aqui a mea culpa. Aquilo que chega 

para nós e tem viabilidade técnica e econômica e atende os objetivos da política 

ambiental, socioeconômica, sim, nós estamos sempre atentos e ouvimos. Esse é o 

nosso papel. Mas fazer uma complementação a respeito da vida útil do aterro. 

Lembrando que, atingindo as metas, é obvio que a vida útil aumenta. Se eu parar de 

despejar a quantidade de resíduos que eu estou despejando, a vida útil aumenta.  

Isso é uma conta lógica. Então só para deixar isso bem claro, por que a gente tem 

essa ilusão de que a coisa vai acabar amanhã e não é assim. Já estamos trabalhando 

na direção das melhorias dos processos para minimizar e mitigar esta situação. Se 

não fizéssemos nada, sim, teríamos uma crise, mas estamos já trabalhando nessa 

direção. Quero agradecer muito a presença de todos os senhores aqui. Da 

participação dos senhores aqui, ressaltando que é com vocês que nós construímos 

qualquer política. A política pública não é feita pelo poder público sozinho. A 

sociedade tem que contribuir e colaborar e vamos contar muito com os senhores no 

atingimento das metas, inclusive, porque não tenham dúvidas que muitas delas vão 

atingi-los no direito de gerar menos, consumir menos. É isso que vocês precisam 

lembrar. Cada um de nós faz parte deste processo. Nós não somos um apêndice 

dele que só esperamos para ver os resultados. Se cada um não fizer a sua parte, 

realmente vai ser difícil atingir metas. Então nós vamos ser sempre chamados a essa 

participação. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. 

 

(FIM) 


