
 

PAÇO MUNICIPAL – PALÁCIO INDEPENDÊNCIA – Rua Antônio Carlos,  301 – Centro – Valinhos – SP – CEP: 13270-000 

Fone: PABX (019) 3849-8000 - HOME PAGE: www.valinhos.sp.gov.br 

 

 

 ATA DE REUNIÃO 

 

AUDIÊNCIA PUBLICA DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

 

No dia 21 de novembro de 2022, na sala Ivan Fleury, localizada no Paço Municipal, na rua 

Antônio Carlos, 301, teve início a Audiência Pública do processo de revisão do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A audiência foi iniciada às 18h00, com 

a abertura de inscrição para manifestação dos presentes, encerrando o prazo às 18h30. O 

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SDUMA) Eduardo Galasso 

Calligaris deu início a audiência pública às 18h30, com seguinte composição da mesa: 

Secretário de Serviços Públicos (SSP) Mario Ivo Mengon, Hadler Stevanatto – 

Representante SDUMA e Lisiane Carvalho – Representante SSP. O Senhor Eduardo 

Galasso fez esclarecimento a respeito das regras previstas no Edital. Informou que foram 

encaminhados convites aos representantes do Ministério Público e caso comparecessem 

teriam direito a fala e manifestação. Explicou o regramento sobre as inscrições para fala 

dos presentes. Às 18h35 deu início a apresentação sobre os principais pontos da proposta 

de revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. A apresentação foi encerrada às 

18h:50. Aberta fala para inscritos: 

Inscrição 01: Alcir Paes de Oliveira. Assuntos tratados: Problemas de varrição e limpeza 

no seu bairro. Reclamação do barulho dos catadores após as 22h. 

Inscrição 02: Marcos N. Iorio. Assuntos tratados: Trabalho zero embalagem desenvolvido 

com empresas parceiras; Sugeriu a aplicação da taxa de lixo junto a conta de água, 

evitando problemas no caso de irregularidade fundiária. Indicou a necessidade de se 

entender a diferença dos catadores autônomos e das cooperativas. Sugeriu a adoção de 

compostagem com geração de bioenergia e também implantação de projetos para 

educação ambiental. Esclarece que resíduos são assunto complexo e sua tratativa também 

deve considerar o território regional daqueles que utilizam mesmo aterro. Parabenizou pela 

iniciativa de revisão do PMRS. 

Inscrição 03: Desistência da Inscrição. 

Inscrição 04: Thiago Henrique Maia Soratto. Assuntos tratados: Agradeceu a inclusão das 

cooperativas na revisão do PMRS. Chamou atenção para o aumento de despesas prevista 

no ano de 2023 e da necessidade de se ter um sistema sustentável, indicando a 

possibilidade de geração de receitas com os próprios resíduos e adoção de uma moeda 
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social em Valinhos. Informou sobre TACs não finalizados no município, entre eles um que 

prevê a implantação de uma Escola Ambiental. 

Inscrição 05: Erwin Franieck. Assuntos tratados: Informou ter trabalhado em grandes 

empresas e ter experiência nas cadeias de geração de valor através de resíduos. Explanou 

sobre algumas diferenças de tratamento de resíduos na Europa e Brasil. Solicitou maior 

atenção ao tema da educação ambiental e sugeriu uso de biodigestores. 

Inscrição 06: André Leal Amaral. Assuntos tratados: Parabenizou os trabalhos realizados. 

Informou ser autor de emenda para que sejam elencadas diretrizes mínimas ao plano de 

resíduos municipais. Esclareceu que teve conversas com a Associação de Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos de Valinhos e que a associação não se posicionou pois não teve 

tempo para análise dos materiais. Chamou a atenção para discrepância dos valores gastos 

indicados na apresentação com aqueles contidos na minuta de revisão do PMRS. Disse 

ser favorável a PPP porém o assunto precisa ser melhor debatido. 

Encerradas as falas, o Secretário Mário Ivo Mengon agradece a presença de todos. A 

audiência pública foi encerrada às 19h21. 

 

Valinhos, 21 de novembro de 2022. 

 

 

 Eduardo Galasso Calligaris 

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

 

 

Mario Ivo Mengon 

Secretário de Serviços Públicos 

 

 

Hadler Stevanatto 

 Representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

 

 

Lisiane Carvalho 

Representante da Secretaria de Serviços Públicos 


