
 
 

 
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO CIVAP, para elaboração de 

edital final de Concorrência Pública com a finalidade da CONTRATAÇÃO DE 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - RSU 

No dia treze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 14h00, pela 
plataforma Watch do Facebook, o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema – 
CIVAP, realizou, conferência em sessão ao vivo, em AUDIÊNCIA PÚLICA, para dar 
publicidade a Modelagem de Parceria Público- Privada na modalidade de concessão 
administrativa, visando a contratação da prestação dos serviços públicos de 
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos de municípios 
consorciados, com previsão de aproveitamento energético visando a redução de 
massa a ser encaminhará a destino final. Também foi objetivo da Audiência Pública 
obter subsídios, informações adicionais e sugestões, visando melhorias e aprimoramento 
na minuta de edital para contratação dos referidos serviços, coletando sugestões da 
sociedade, para a construção e aprimoramento do Edital final de licitação. O Edital de 
Convocação para conhecimento público, aviso de Consulta Pública e Audiência Pública, 
foi amplamente divulgado no site do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema 
–CIVAP-www.civap.com.br, em 12 de março de 2021; também foi divulgado banner 
digital no site do Civap, divulgação através das redes sociais do Civap e Convites 
personalizados encaminhados através de Ofícios às autoridades locais e regionais. A 
Audiência Púbica contou com a participação do Sr. Nelson Júnior, mestre de cerimônia, 
da Sra. Ida Franzoso de Souza, diretora executiva do CIVAP e Coordenadora da 
Audiência Pública, do Engenheiro Fábio Ávila Nosack, membro da Comissão Técnica do 
Civap , bem como foi presidida pelo Exmo. Sr. Oscar Gozzi, prefeito do município de 
Tarumã, o qual foi eleito entre os pares para representar os demais prefeitos do 
Consórcio. Para dar início à audiência o Sr. Nelson comunicou que as sugestões e 
esclarecimentos poderiam der feitos no “chat” da videoconferência, bem como também 
poderiam ser encaminhadas através do e-mail: rsucivap@civap.com.br e que as 
respostas aos questionamentos seriam enviadas em até cinco dias úteis da realização da 
Audiência Pública. Esclarece também que a Consulta Pública permanecerá aberta e 
disponível até o dia15 (quinze) de abril de 2021, no site do CIVAP, www.civap.com.br, na 
aba “licitações/concessão administrativa (PPP) .A seguir passou a palavra a Sra. Ida, que 
deu boas-vindas aos presentes e ressaltou a importância e a relevância do Projeto a ser 
apresentado , bem como sua modelagem:  tratamento e destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos de municípios consorciados, com previsão de aproveitamento 
energético visando a redução de massa que se encaminhará destino final. Feita a 
abertura oficial, onde a diretora informou que a Consulta pública estava disponível desde 
o dia 12 de março de 2021, declarou aberta a  Audiência Pública e iniciou fazendo a 
leitura dos objetivos e metas da proposta do Edital e enfatizando a importância da 
consulta pública para o aprimoramento do Edital final e reforçou o endereço eletrônico 
para envio de dúvidas. Concluiu sua fala dizendo que o Edital está aberto, para posterior 
finalização, após as considerações coletadas na referida Audiência Pública e Consulta 
pública. Após a abertura, o Sr. Nelson passou a palavra ao Engenheiro Fábio, 
representante da comissão técnica do projeto, que usou a palavra para agradecer o 
convite do CIVAP para compor a referida comissão e ressalta a importância desta 
iniciativa para a região do Civap e os grandes avanços que serão alcançados na área 
ambiental. Dando sequência a pauta, a palavra foi passada ao Exmo. Sr. Oscar Gozzi, 



 
 

 
 

que iniciou sua fala cumprimentando o presidente do Civap, Exmo. Sr. Luis Gustavo 
Evangelista, neste ato representado pela diretora do Civap e Coordenadora da Audiência 
Pública. Fez um histórico referente ao trabalho de duas décadas já realizado pelo 
Consórcio, na área de gestão de resíduos sólidos urbanos e reforçou que, desta forma, o 
Civap estará contribuindo com o Brasil no cumprimento da Agenda 2030 e com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, e que tudo isso só foi possível por 
meio da união de esforços entre os prefeitos consorciados ao Civap. O Prefeito deu início 
a apresentação do projeto em sua íntegra (apresentação em anexo) reforçando e 
enfatizando cada etapa do projeto e sua importância não só para a região, como também 
para o País. Finalizada a apresentação, que durou cerca de uma 1h20m, o Prefeito 
solicitou bom senso nos questionamentos, para que a finalização do Edital não seja 
prejudicada, respeitando o trabalho que foi feito anteriormente com muito estudo entre 
técnicos, avaliações da comissão e muita dedicação do Consócio, para chegar no dia de 
hoje, após duas décadas de trabalho. Ressaltou que este poderá ser o primeiro projeto 
de Tratamento de Resíduos com produção de energia implantado no Brasil. Ao final, 
agradeceu aos prefeitos do Civap que o autorizaram a falar em nome do Consócio neste 
momento tão importante e inédito. Reforçou, por fim, o endereço e data final para 
encaminhamento de sugestões e contribuições de toda sociedade e das Empresas 
Jurídicas para aprimoramento do Edital. Finalizada a apresentação do projeto e 
respectiva modelagem a palavra retornou a Sra. Ida Coordenadora da Audiência Pública, 
para proceder o encerramento. A Coordenadora e Diretora do Consórcio, agradeceu a 
todos os que de alguma forma colaboraram no projeto, bem como na execução desta 
Audiência Pública e reforçou o prazo final da consulta pública, que seria até o próximo dia 
15 de abril de 2021. Esclarece também que a Audiência Pública ficará disponível no 
Facebook e Yotube do Civap, bem como toda Equipe do Civap também estaria à 
disposição para esclarecimentos necessários. Nada mais havendo a tratar, eu, Janete 
Migotto Gomes-Gerente Administrativa e Financeiro do Civap-Secretária desta Audiência 
Pública, de acordo com Edital, lavrei a presente ata, que vai  assinada por mim e pela 
Coordenadora da Audiência Pública. Assis, 13 de Abril de 2021. 

 
 

 
JANETE MIGOTTO GOMES 

Secretária da Audiência Pública 
 

 

 
IDA FRANZOSO DE SOUZA 

Coordenadora da Audiência Pública 


