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RS3 – PMVA/2017: 

Ecoponto Municipal localizado no Espaço Ambiental Sebastião Jorge. 

 

Diagnóstico: 

O município de Ibirarema não dispunha de local apropriado para a população descartar os 

resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE), o óleo comestível usado e pneumáticos 

inservíveis. 

 

Diagnóstico: 

O município de Ibirarema não dispunha de local apropriado para a população descartar os 

resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE), o óleo comestível usado e os 

pneumáticos inservíveis das borracharias da cidade. 

 

Proposta: 

Criação do Espaço Ambiental Sebastião Jorge com a instalação do Ecoponto Municipal 

visando o recebimento de tais resíduos e o descarte adequado por meio de parcerias, além da 

coleta semanal dos pneumáticos inservíveis gerados pelas borracharias da cidade. 

 

Ferramenta de comunicação ambiental: 

Campanha da Semana de Meio Ambiente onde houve divulgação por meio de redes sociais e 

panfletos distribuídos junto a comunidade local comunicando a disponibilização do Ecoponto 

Municipal e das parcerias formalizadas. 

 

Execução: 

Por meio de parcerias estabelecidas com a antiga Duke Energy Brasil (atual CTG Brasil), o 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (CIVAP) e a Olam Recicle de Assis 

(SP), criou-se o Ecoponto Municipal e possibilitou a destinação adequada de todos os REEE, 

do óleo comestível usado e dos pneumáticos inservíveis coletados no município de Ibirarema. 
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Resultados que contemplem o que foi solicitado: 

Após a formalização das parcerias necessárias, houve a coleta e destinação de REEE e dos 

pneumáticos inservíveis junto ao CIVAP, e do óleo de cozinha comestível usado junto à Olam 

Recicle de Assis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


