
RESPOSTAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2022

RESPOSTA DAS MANIFESTAÇÕES INSCRITAS

INSCRIÇÃO NOME SOLICITAÇÃO/MANIFESTAÇÃO STATUS RESPOSTA GRUPO DE TRABALHO 

001/2022 ALCIR PAES DE OLIVEIRA ATENDIDO

002/2022 MARCOS N. IORIO  Avaliação geral da apresentação da PMGIRS ATENDIDO

003/2022 DESISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DESISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DESISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO CANCELADA

004/2022 ATENDIDO

005/2022 ERWIN FRANIECK ATENDIDO

006/2022 ANDRÉ LEAL AMARAL CONTEMPLADO NO PLANO

 1 - O trecho que vai da avenida paulista até a rua marques 
de itu por exemplo, este ano e anos anteriores nunca foi 
varrido; 2- corte de mato na rua é feito a cada 3 anos, mas 
atualmente está passando um trator que queima o mato 
passando a cada 4 meses, só que não revolve, pois um ou 
dois meses depois o mato volta o que era antes; 3- a coleta 
de lixo é feita depois das 22 horas, sendo que os lixeiros 
passam gritando, cantando, xingando, conversando alto. 
Portanto, perturbando com palavrões diversos que crianças 
não deveriam ouvir e até "parece" que alguém paga para os 
mesmos perturbarem, inclusive vários idosos acamados 
sendo que a rua é estreita. Tenho fotos, filmes,audio, 
material farto de vários anos. 

 Informamos que a competência deste assunto é da 
Companhia de Saneamento Corpus. Assim, enviamos 
Ofício n°29/2022 para a Companhia no sentido de que  
realize as proviências necessárias, conforme sugestões 
apresentadas. 

Contemplado no Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos

THIAGO HENRIQUE MAIA 
SORATTO

 Implantação de moradia social e fomento à econômia 
solidária para mitigar os gastos municipais e criar logicas de 
circulação financeira dentro do próprio município. Execução 
de TACS para educação ambiental.

 Contemplado  no Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos

 Olhar para discurso a nivel Municipal, Regional e Estadual; - 
Atores locais especializados em reciclagem;- biodigestores 
para produção de energia limpa; - 

 Contemplado  no Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos

 MANIFESTAÇÃO VERBAL: Assuntos tratados – 
Parabenizou os trabalhos realizados. Informou ser autor de 
emenda para que sejam elencadas diretrizes mínimas ao plano 
de resíduos municipais. Esclareceu que teve conversas com a 
Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Valinhos e que a associação não se posicionou pois não teve 
tempo para análise dos materiais. Chamou a atenção para 
discrepância dos valores gastos indicados na apresentação 
com aqueles contidos na minuta de revisão do PMRS. Disse 
ser favorável a PPP porém o assunto precisa ser melhor 
debatido. 

 O valor de R$ 72.990.500,00 mencionado por Vossa 
Senhoria se refere ao Programa "Valinhos Mais Limpa e 
Urbanizada", que dentre as ações previstas neste 
programa se encontra a ação "Gestão dos Resíduos 
Sólidos Urbanos e Manutenção da Limpeza Pública", 
apresentado na Audiência Pública, ou seja, nesses 
valores  estão incluídas diversas ações e também esses 
valores tratam de uma projeção disponível para limpeza 
pública como um todo.
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