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Multa de R$ 50 mil por falha na coleta
Ares PCJ constatou problemas no serviço prestado à população

Por Adriana Ferezim e Marcelo Rocha

Crédito: Adriano Rizzo
A Agência é responsável por fiscalizar a prestação da coleta de lixo e da limpeza das ruas

Terça-feira, 26 de novembro de 2019
Com base nas reclamações da população por meio do telefone 156 da Prefeitura de Piracicaba
que não foram resolvidas e na fiscalização de campo, a Agência Reguladora dos Serviços de
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ) evidenciou a má
prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos e varrição na cidade e aplicou duas multas
à empresa Piracicaba Ambiental que totalizam R$ 50 mil. As autuações foram lançadas após
diversas notificações à empresa e porque foi detectada a continuidade da má prestação dos
serviços.

Na manhã desta segunda-feira (25). Lixo amontoado no meio da rua Francisco Crisostemo
Nascimento, localizada no bairro Nova Piracicaba. (Crédito: Adriano Rizzo)
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A Agência é responsável por fiscalizar a prestação da coleta de lixo e da limpeza das ruas na
Parceria Público-privada (PPP) celebrada entre a Prefeitura e a 'Piracicaba Ambiental'. Segundo
a emissão das multas é uma medida punitiva à empresa. Nesta segunda-feira (25), a Gazeta
questionou o secretário municipal de Defesa do Meio Ambiente, José Otávio Mentem, sobre os
constantes problemas na coleta de lixo, que já se estendem por semanas.
"A 'Piracicaba Ambiental' está passando por algumas reformulações mas, infelizmente, isso está
causando prejuízos à população. Tivemos o compromisso da empresa de que esses passivos
serão solucionados em breve", afirmou.
De acordo com Mentem, a 'Piracicaba Ambiental' comunicou que a partir da próxima segundafeira (2), vai retomar suas Operações de coleta em dois turnos, assim como sua programação
habitual - dias e horários de recolhimento de lixo no município.
"Durante essa fase em que teve problemas com a frota de caminhões, a empresa optou,
temporariamente, por realizar três turnos de coleta", contou o secretário. Contudo, a alternativa
adotada também não solucionou o problema de coleta na cidade. Segundo o secretário, a
Concessionária garantiu que até esta quinta-feira (28) os bairros com maior acúmulo de lixo
(Campestre, Nova Suíça e Monte Líbano) terão a situação regularizada.
Pagamentos em dia
Por telefone, Mentem ressaltou que a Prefeitura realiza regularmente o repasse de dinheiro à
Empresa Concessionária, quantia que gira em torno de R$ 7 milhões ao mês. "A Prefeitura de
Piracicaba cumpre integralmente as exigências do contrato da PPP firmado com a 'Piracicaba
Ambiental' em 2012. E tudo é pago à empresa sem atrasos", garantiu. A PPP tem duração de 20
anos com possibilidade de extensão por mais 15 anos.
"Acreditamos que essa PPP trouxe bons resultados, e ela é reconhecida com um caso de
sucesso. Mas reconhecemos que ultimamente tem havido problemas. Porém, esperamos que
eles sejam passageiros", afirmou. "Queremos o melhor serviço prestado a um preço justo",
acrescentou.
Mentem contou que a Ares-PCJ (órgão que tem a responsabilidade de verificar a qualidade de
serviços prestados pela 'Ambiental') encomendou "uma revisão contratual da PPP" junto à
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), da Universidade de São Paulo (USP).
"Essa revisão, que já era prevista no contrato da PPP, envolve aspectos técnicos, financeiros e
legais. Mas agora ela também vem para sanar acúmulos de divergências. A expectativa é que
até o final de 2019 este estudo seja apresentado. Esperamos que esse estudo ajude a empresa
('Ambiental') a se organizar e que, assim, ela volte a prestar os serviços que vinham sendo
prestados até meados deste ano", afirmou o secretário.
A reportagem da Gazeta tentou contato com a 'Piracicaba Ambiental', mas até a conclusão
desta edição, não houve retorno da empresa responsável pela coleta de lixo na cidade.
Demissões na empresa
Nesta terça-feira (26), o Siemaco, Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Limpeza
Urbana, terá uma resposta sobre as demissões que vêm ocorrendo na empresa, desde outubro,
em todos os setores. A presidente da entidade, Renata Aguiar Souza, informou que os coletores
estão sentindo, nas ruas, o descontentamento da população.
“As pessoas acabam descontando neles um problema da empresa, que está com dificuldades
com a frota e que causa a falha na coleta. Isso está gerando transtornos para eles”, disse. A
empresa trabalha com 12 caminhões. Há situações em que alguns dos veículos estão
quebrados e até sem combustível.
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