AUDIÊNCIA PÚBLICA PREVISTA NO
DECRETO N.º 071, DE 16 DE JULHO DE 2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, em cumprimento ao
disposto no § 5º do Art. 19. da Lei Federal nº 11.445/2007 e no Art. 26. e seus respectivos incisos
do Decreto Federal nº 7.217/2010 e da Lei Federal nº 12.305/2010, CONVIDA todos os cidadãos
e entidades civis para participarem da Audiência Pública, que se fará realizar no dia 31 de Julho
de 2018, às 08h30min (oito horas e trinta minutos da manhã), na Casa da Cultura, localizada na
Rua Rui Barbosa - 202 - Centro, Vera Cruz do Oeste - PR, sede do CIDERSOP.
A Audiência Pública objetiva divulgar a elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento
Rural Sustentável da Região Oeste do Estado do Paraná - CIDERSOP e esclarecê-lo à opinião
pública, além de obter suas sugestões, críticas, comentários e contribuições sobre os estudos e as
proposições contidas neste documento para sua finalização; em atendimento a Lei Federal nº
12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto Regulamentador nº
7.404/2010; e após o período de Consulta Pública de 17/07/2018 a 31/07/2018.
O Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS), juntamente
com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), pode ser acessado
através do link abaixo que também está disponibilizado no site do Município de Ouro Verde do
Oeste: https://drive.google.com/open?id=1KaSjMzG2Qk967Pv3ZjTDOEnRnM7Mh4kb

Gabinete do Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, aos 16
dias do mês de Julho de 2018.

Aldacir Domingos Pavan
Prefeito

Este documento possui o mesmo teor do original assinado

Relatório da Audiência Pública para apresentação
do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos do CIDERSOP - PIGIRS

Agosto de 2018
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1. Identificação

Data: 31.07.2018
Horário: 09h30min
Local: Casa da Cultura de Vera Cruz do Oeste, PR

Participantes:
Prefeitos e autoridades dos municípios, Comitês Gestores, ITAIPU Binacional
e Parque Tecnológico Itaipu-PTI, empresa Cerne Ambiental, população em geral,
conforme lista de presença em anexo.

2. Objetivo da Atividade
Apresentar o PIGIRS para a população;
Ouvir a opinião e as colocações referentes ao PIGIRS.

3. Relato da atividade
O relato da atividade está descrito na ata realizada da reunião, conforme
segue anexo a este relatório.

4. Metodologia utilizada
Para a realização desta reunião utilizou-se a metodologia expositiva por meio
de apresentação dos conteúdos por auxilio de mídia, (retroprojetor e apresentação
em PowerPoint) e ainda conversa explicativa dos conteúdos abrangidos pelo Plano
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, estimulando a
participação/contribuição dos presentes durante a apresentação.
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5. Apêndice
5.1. Relatório Fotográfico
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5.2. ATA
ATA

Aos 31 dias do mês de julho de 2018 reuniram-se na Casa da Cultura em Vera
Cruz do Oeste os representantes dos municípios do CIDERSOP, da ITAIPU e PTI, da
empresa Cerne Ambiental, além da população em geral para apresentação do Plano
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do CIDERSOP. Iniciou-se a
audiência dando-se as boas vindas a todos e então, a composição da mesa com os
senhores Ednei Sgobi, Presidente do CIDERSOP e Prefeito de Vera Cruz do Oeste, Sr.
Francisco Dantas de Souza Neto, Prefeito de São Pedro do Iguaçu, Aldacir Domingos
Pavan, Prefeito de Ouro Verde do Oeste, Sr. Rineu Menoncin, prefeito de Matelândia, Sr.
Osmar Pereira da Silva, Vice Prefeito de Diamante d’Oeste, Sra. Adria ne Matter Gomes,

Vice Prefeita de São José das Palmeiras, Sr. Wilson Bonamigo, prefeito de Ramilândia,
Sr. Luiz Alberto Colleoni, secretário de agricultura de Céu Azul, Sr. Seno L. Anton,
representando a ITAIPU Binacional, Sr. Jackson Casali, representando a empresa
Cerne Ambiental. Foi, então, apontada a importância do processo de elaboração do
plano, bem como os valores aportados pela ITAIPU Binacional e pelo CIDERSOP, bem
como os benefícios em se ter o plano. A seguir, agradeceu-se ás demais autoridades
presentes e foi passada a palavra ao Sr. Presidente do CIDERSOP para seu
pronunciamento. Se desfez a mesa para início da apresentação. Passou a palavra para
empresa consultora, Cerne Ambiental, onde a Eng., Sabrina, agradeceu a presença
de todos, salientando a importância da participação da população no planejamento
das ações voltadas para o manejo dos resíduos sólidos, após, iniciou a apresentação
contemplando as fases de diagnostico, gestão associada, planejamento e
prognostico. Ao termino da apresentação foi aberto para que os presentes pudessem
esclarecer suas dúvidas e expor suas ideias e colocações, conforme segue: Valquíria,
do PTI, questionou sobre possibilidades para alocação do aterro sanitário
consorciado, sendo apontado todos os parâmetros restritivos para a implantação,
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conforme mapa disposto no plano, porém para a efetiva implantação é necessários
estudos mais aprofundados para esse fim. Tatiane de Ramilândia questionou como
fazer a implementação do plano, Sabrina apontou que os comitês dos planos junto
com o CIDERSOP farão o planejamento para poder por em pratica as ações e
programas do plano. Valquíria, do PTI, mencionou que o plano é um estudo e
planejamento, sendo que a implementação faz parte das ações dos planos, que
conforme solicitação, a ITAIPU e PTI podem auxiliar no processo de implementação.
Otoniel, de Matelândia apontou a importância da elaboração do plano. Indicando
que os municípios devem buscar atender as ações do plano, conforme os prazos
estipulados, para melhorar a qualidade do manejo, bem como, evitar que o
Ministério Público precise questionar o município. Ainda, questionou sobre as
políticas municipais e se é necessário que haja uma legislação regional para as ações
do consórcio. Sr. Jackson Casali respondeu que a exigência de lei é para os municípios
e que para o plano intermunicipal há o acordo que ocorre em assembleia entre os
consorciados, bem como o estatuto do CIDERSOP que já é lei e aponta que as
deliberações de assembleia devem ser seguidas. Foi apontado que é necessário se
fazer a atualização da taxa de coleta de resíduos pois o valor está muito aquém do
necessário,

além

disso,

apontado

que

é

necessário

que

os

gestores

cobrem/fiscalizem dos estabelecimentos a efetivação da logística reversa. Além disso
questionou-se sobre a compostagem. Foi descrito que há ações para que se monte
composteiras comunitárias nos próprios municípios pois o transporte dos resíduos
passiveis de compostagem para um ponto só entre todos os municípios do CIDERSOP
se torna inviável. Renata, do PTI apontou que a compostagem e separação dos
orgânicos e rejeitos deve ser um item a ser aplicado mais adiante, pois, por enquanto,
é importante fortalecer a reciclagem dos resíduos secos. Otoniel questionou sobre a
diferença de Plano de Gestão e Plano de Gerenciamento, onde Renata e Jackson
explicaram que o gerenciamento contempla o caminho mais simples do manejo dos
resíduos sólidos ao passo que a Gestão abrange aspectos sociais, econômicos,
ambientais, possíveis fontes de recursos para implantação das ações, etc. Tatiane
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apontou que considera importante que o município exija, no ato de emissão de alvará
de construção, o plano de gerenciamento de resíduos de construção civil, para que
essa responsabilidade que é do gerador, não seja repassada para o município. Sr.
Robson apontou que o município deve se atentar que a responsabilidade sobre a
geração dos resíduos de construção civil RCC é do próprio gerador. Secretário de
Finanças de Vera Cruz do Oeste, SR. Mike E. Santos, questionou sobre a viabilidade
da utilização de catadores na coleta dos recicláveis, bem como para a construção do
aterro sanitário. Renata apontou que a ITAIPU já possui convênios com os municípios
para aporte financeiro para implementação da reciclagem e dentro do convenio há o
plano de viabilidade que está sendo elaborado e que, a intenção é enviar os materiais
triados para a central de Céu Azul que está sendo implantada, também, em parceria
com a ITAIPU. Além disso, no plano é apontado os possíveis locais para implantação
do aterro sanitário, porém, é necessário que seja feito um estudo mais aprofundado
para determinar o melhor local para a construção do mesmo. Nada mais havendo
para tratar agradeceu-se a presença de todos e encerou-se a audiência pública e eu,
Jackson Casali, Lavrei a presente ATA.
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