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OfíCk)CMA n? 085/2012
Assunto-resposta a ofício, faz

Êxnió. Senhor:'
Er'iques Lopes Silva
MO, Presidenie da Câmara Municipal de Natividade.

, . . ~. .

Natividade, 24 de maio de 2012.

Sr". Presidente:

.Em resposta ao oficio. nO149/2012, de 21 de maio de 2012, a requerimento da ilustre
Vereadora Dr" Ivete Martins Boherer Kabouk, venho informar que;

1- Em relação ao aterro sanitário:

,1.1- A Lei 12305/2010 e o Decreto Estadual 42930, de 18 de abril de 2011, prevê
um prazo até 2014 para a erradicação dos lixões. Em função desse prazo, o
Município assinou um convênio com a Secretaria Estadual 90 Ambiente para

-'.imptantação do Programa de Coleta Seletiva e instalação de aterros sanitários;
na forma consorciada, conforme prevê a Lei. '

.1.2- ,Este convênio e sua execução ainda estão em fase de implantação, em todos os
,,'municípios do NOroeste Fluminense.

" ; c, ' , ",1 :3- "Corn relação à área do aterro sanitário, o Consórcio Noroeste Fluminense
, prevê dois at-erros que atenderão a 15 municípios, sendo que destes, ,13' são

: ,municípios do Noroeste e 02 são da Região Norte Fluminense.
,j -.: ,1.4-, ,O aterro da 1aRegião será implantado em São Fídélis e já está em processo de

-Ó: ,:" licitação para início das obras, atendendo a 08 municípios.
J.5-,;~ 0 aterro da 2a Região, inicialmente deveria ser instalado em Itaperunarnaapor

" ::" , ~';,atrasos na aprovação e assinatura do Protocolo de Intenções pelas Câmaras:' :' ; .' ;.f:f;~:'::,:,' " ,:de Vereadores de Itaperuna e Bom Jesus e pela dificuldade de identificação

'.[ 1:"!,',"'"~',,;,:,',,.,:,.,~,,:.::.,~,:,\!i,',·,, •.,' . tJtE~~4:~:~F~:~~~:~!~[;;~~~~~r~;mi~~f~n~!ª!f{;~
'.]écnicos e responsáveis do INEA e da SEA. Este aterro está previsto para.;,,~,Ar' ;;li~~ender a sete município~, incluindo. f':Iatividade e não 13, como f~j: errônéa.e

". _ "', ." ~responsavelmente veiculado pela rnldia local.
. . ,l, 1.6- Foi solicitado ao município de Natividade, pelo COSEMMA ÜCon$~lho
. ,':,' ae Secretários Municipais de Meio Ambiente do Noroeste Flumlnense) 'e

"'posteriormente pela Presidenta do INEA, Sr" Marilene Ramos e .tambérn.pelo
;> ,:~ubsecretário Executivo da Secretaria Estadual do Ambiente, 8r.;~yiZ; Firmine,

'. ,:" que o município de Natividade pudesse identiflear e oferecer urnaárea para a
, ,.' solução do aterro, uma vez que nosso prazo está se esgotando. ,_" .:c ._ ','," .
~~i~b Prefeito de Natividade, prontamente aquiesceu ao pedido e me' sólicltóu que

procurasse urna área. Essa área foi identificada -e avaliada incialrnente .petos
í~cnicos do INEÃ e por uma empresa especializada a pedido do IN~A~.'.,:::_... , .~.

,]: ..... . .~:.0~~~$~~,
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TrabalÍ1oCQ[flO meta. vtda como conquista.
-. ; -. . '-, .""'.' ...•... ~

" ~provação 01> não desta área independe do Municipio a, está. n~~'m,ão~
da .Presidenta do INEA e do Secrelaria Estadual do Ambiente, 'S,·s~rl?T
Mine ~ ainda dos técniCOS dos referida. Instituiçóe~.· Ainda está. ~"'te!;lQ<lO,a

IJ"'sibilidade' de umi!area dentro do Munielpio de ltapertl
na

. ,.: .' i"
2- A ~rceria com os outros municípios será feita nos moldes da Lei d,,~cbn~ór~i\\,.

Públicos, Lei 11107/2005.'" '( . ""3- A LJsina de ,riag
em

e Compostagem. licenciada pela LG FE012710. deVerá
funcionar apenas como apoio à reciel.gem e a área destinada <\O' lixo de'll>,á
ser .desativ.

da
, ~terrada e posteriormente recuperada. com cobertura vegetal,

Insisto que o prat? para tal é o ano de 2014 e a abertura de uma nilYit área pata
disposição do' re~lduoS Són<losurbanos implica na abertura de uma 'nova are

ade

contaminação dentro do municlpiQ. . ' .
4- O valor gasto mensalmente por cada municipio consorciado será" valor da tonelada

de lixo a ser depositada no aterro. O município iril pagar por tonelada. Com relação
a area do aterro, esta deverá ser comprada ou desapropnada. sando o valor
do terreno. rateado entre os munieipio do cansá«io. portanto. ainda é um valor
desconheCldo.- .. -

1.8.,

:', .

d IC Goslari~ ainda de informar que o m~nicípio que sediar o aterro terá um rapasse

E

o+ ..lMs ecotoglC.o, hOJeprevisto em torno de 600 a 800 mil reais/ano E 'aihd'a o.
staeo se comprometeu a co . I' . .' . . .Somando tudo o m .... mprar o 0(0 tratado com ~m valor de vinte ~~f\onelaôa.

. alé um rnill1'l!o de re~i~~~~od~ul~~:d:o~:rro pOdera ter urna arrecadaçãp anual, Ó!1

eSCt"recime~U;:~st.ria. por fim. de me colocar a <lisposição desta ilust~e Casa flj,r~q"",S@~i
'.o." .

s ".:

. ,~em mais para'o momento
.. , ~. f :. - .,
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RESPOSTA AO OF N°. 14912012 DA VEREADORA ORA. !VETE MARTINS BOHRER KABOUK

DETALHES DO TRAMITE;
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