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DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 

IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

 

 

PRÓ-ATIVIDADE RS – PMVA/2017: 

 

Diagnóstico: 

O município de Ibirarema não dispunha acordos setoriais visando a destinação adequada de 

resíduos eletroeletrônicos e pneumáticos inservíveis. 

 

Proposta: 

Parceria com entidades responsáveis pelo logística reversa em parceria com o Consórcio 

Intermunicipal do Vale do Paranapanema (CIVAP), além de inserir critérios de devolução nos 

editais de licitação. 

 

Ferramenta de comunicação ambiental: 

Divulgação por meio de redes sociais e panfletos distribuídos junto a comunidade local 

comunicando a necessidade da coleta desses resíduos específicos no município de Ibirarema. 

 

Execução: 

Por meio de parcerias estabelecidas com o Consórcio Intermunicipal do Vale do 

Paranapanema (CIVAP) possibilitou o município de Ibirarema a realizar a destinação 

adequada de todos os REEE, do óleo comestível usado e dos pneumáticos inservíveis 

coletados. 

 

Resultados que contemplem o que foi solicitado: 

O município possui o Ecoponto Municipal (PEV) localizado no Espaço Ambiental Sebastião 

Jorge, sito à Rua Ver. Agnello Jacinto de Moraes, 207 – Parque dos Oitis, que recebem todo 

lixo eletroeletrônico e óleo de cozinha usado, além da coleta semanal de pneumáticos 

inservíveis junto às borracharias da cidade. Posteriormente este material é encaminhado para 

Assis por meio do Projeto Eco.ValeVerde do CIVAP e de parceria junto à Olam Recicle. 

Contratos de rateio junto ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (CIVAP) 

dos seguintes projetos ambientais regionais: 

 Parceria com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (CIVAP) por meio do 

Projeto Eco.ValeVerde, que realiza a coleta e destinação adequada de pneumáticos 
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inservíveis para a RECICLANIP, conforme Termo de Convênio nº 01/2013, com vigência 

de 05 anos (2018), e Contrato Administrativo de Rateio nº 144/2016; 

 Parceria com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (CIVAP) por meio do 

Projeto Eco.ValeVerde, que realiza a coleta e destinação adequada de resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos (REEE) para a Cooperativa de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Assis – COCASSIS, conforme Termo de Convênio nº 02/2013, com 

vigência de 05 anos (2018) e Contrato Administrativo de Rateio nº 144/2016; 

 Parceria com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (CIVAP) por meio do 

Projeto de Beneficiamento dos Resíduos da Construção Civil (ProbenRCC), que 

tritura todo resíduo da construção civil gerado no município por meio de um triturador 

móvel, conforme Contrato Administrativo de Rateio nº 166/2016; 

 Parceria com a Olam Recicle de Assis que recolhe todo óleo usado para fabricação de 

biodiesel, beneficiando a população com a entrega de uma lata de óleo comestível novo a 

cada quatro litros de óleo usado, conforme certificado anexo; 

 LICITAÇÃO – Editais de Pregão Presencial visando a aquisição de pneus para veículos 

leves e pesados, conforme Sistema de Registro de Preço n
os

 29/2017 e 30/2017, anexo, 

devendo a contratada providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus 

usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou 

centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo estabelecimento que houver 

realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final 

ambientalmente adequada, conforme Arts. 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416/2009, e 

legislação correlata. 
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