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Movimento popular se reúne na 
quarta para definir estratégias  

Mesmo com a suspensão da audiência pública para discutir a instalação do aterro 

sanitário no distrito do Taboão, os integrantes do movimento popular "Lixão Não" 

prometeram se reunir para estabelecer estratégias de atuação. O encontro será 

realizado na próxima quarta-feira, dia 20, às 16 horas, na sede da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), de Mogi das Cruzes. 

 

O anfitrião do encontro, o presidente da OAB mogiana, Marco Soares, cobrou que o 

grupo deve se reunir com mais frequência para evitar "novas surpresas". "A 

suspensão não significa extinção, por isso, temos que manter o grupo unido e 

atuante", disse o advogado, que vai pedir vistas do projeto da Construtora Queiroz 

Galvão para instalação de um aterro sanitário que receberá somente os resíduos do 

município.  

O presidente da Associação dos Moradores e Produtores do Taboão, Silvio Marques, 

informou que irá cobrar ações do governo do Estado contra o Lixão. Já o presidente 

da Câmara, Mauro Araújo (PSDB), destacou que a discussão sobre o tratamento do 

lixo gerado no município deve existir, mas o projeto da Queiroz Galvão é inviável por 

ter como local de instalação a única área industrial de Mogi. "Vou me reunir com os 

vereadores para estabelecer como será nossa contribuição para afastar de vez este 

fantasma", afirmou o parlamentar que está no interior do Estado visitando usinas de 

triagem de entulho de construção civil, como parte dos trabalhos da Comissão 

Especial de Vereadores (CEV) que trata sobre o assunto. 

 

Mesmo em Fortaleza, onde acompanha o tratamento médico da mãe, o deputado 

estadual reeleito Luiz Carlos Gondim (PPS) garantiu que atuará contra o aterro no 

Taboão. "Nossa luta será buscar a instalação de uma usina com tecnologia de ponta", 

afirmou. 

 

O ex-prefeito e deputado federal eleito Junji Abe (DEM) destacou que a participação 

do movimento é vital para "a batalha duríssima contra a Queiroz Galvão".  

"Entre os muitos argumentos, estão as duas leis aprovadas na Câmara Municipal que 

inviabiliza o município de receber um aterro sanitário de qualquer natureza", destacou. 

(C.L.) 
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Bertaiolli: "Queiroz usou escritório para que ninguém desconfiasse" 

A audiência pública para discutir a construção do aterro sanitário no distrito industrial 

do Taboão foi suspensa. A informação foi divulgada ontem pelo prefeito Marco Aurélio 

Bertaiolli (DEM), que convocou uma coletiva de Imprensa à tarde. Segundo ele, a 

Construtora Queiroz Galvão tentou marcar o evento para discutir a construção de um 

empreendimento que receberia apenas os resíduos do município, o que caracteriza 

como a substituição do projeto inicial de um espaço para receber o lixo das cidades da 

região. "Como se trata de um novo processo de instalação, o pedido de licenciamento 

ambiental deve começar da estaca zero. Com isso, o primeiro passo para esta análise, 

por parte da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, é a Prefeitura conceder as 



licenças de zoneamento, o que em hipótese nenhuma vai ocorrer. Situação que 

inviabiliza as pretensões da Queiroz Galvão e suspende a audiência", disse o prefeito, 

que classificou a construtora como uma assombração "que sempre aparece na 

cidade".  

A substituição de projetos seria tão notória que o ouvidor municipal, Romildo 

Campello, que teve acesso ao documento que seria discutido em público, notou que 

até o terreno de instalação deste novo empreendimento no Taboão é diferente do 

plano inicial. 

 

A autorização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para o 

agendamento da audiência pública, como noticiou o Mogi News na edição de ontem, 

será analisada pela ouvidoria da secretaria estadual. De acordo a nota enviada pela 

Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, "a agência 

ambiental constatou um vício no processo de licenciamento, ao deixar de julgar o 

referido recurso apresentado pela Queiroz Galvão, dando prosseguimento à análise do 

novo Estudo Ambiental apresentado a partir de modificações feitas no projeto de 

construção do aterro". Em resumo, a liberação para o agendamento da audiência, 

passo importante para a obtenção da licença ambiental, pode ter sido um erro de 

procedimento, uma vez que a Prefeitura deveria ter sido comunicada antes da 

autorização.  

Durante a coletiva, Bertaiolli contou que na última sexta-feira a Prefeitura recebeu um 

ofício, enviado por um escritório de advocacia da capital, o qual solicitava o 

agendamento de uma audiência pública no Teatro Vasques. A justificativa seria a 

discussão de um licenciamento ambiental. "Ela usou o escritório para que ninguém 

desconfiasse da real intenção. Mas, depois que descobrimos, foi uma surpresa muito 

grande porque o processo estava arquivado", contou. Rapidamente, ele telefonou ao 

secretário estadual do Meio Ambiente, Pedro Ubiratan Escorel de Azevedo. "Ele 

também ficou surpreso e se colocou à disposição para que logo após o feriado 

fizéssemos a análise do processo burocrático que estava sendo realizado", lembrou. 

Ontem de manhã, prefeito e secretário voltaram a conversar.  

Depois da mobilização política, Bertaiolli encaminhou um ofício a Azevedo detalhando 

os motivos que poderiam suspender a audiência pública. "Descobrimos que empresa 

conseguiu uma liminar na Justiça para que o processo continuasse a ser analisado e 

no começo de setembro apresentou o novo projeto", explicou. 

 

Com a liberação para fazer a audiência pública, o próximo passo era a Cetesb analisar 

o parecer contrário do órgão contra o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 

(Eia/Rima) da construtora. "Foi neste momento que a empresa alterou o projeto e 

entregou não a correção daquele inicial, mas sim a substituição", detalhou. 

 

Ao ofício da Prefeitura, Azevedo respondeu com um novo documento no qual 



determina cinco itens: a suspensão imediata da audiência; quando do eventual retorno 

do processo de licenciamento será preciso dar o procedimento correto, o qual entre 

eles está o de levar o caso ao conhecimento da municipalidade; encaminhamento do 

procedimento adotado anteriormente à ouvidoria; e, ainda, que antes de se marcar a 

audiência publica, o departamento jurídico da secretaria seja comunicado.  

A Queiroz Galvão informou por meio da Assessoria de Imprensa que no momento não 

tem nenhuma informação a divulgar sobre o assunto.  

 


