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Pressupostos de Nossas Ações: 
 
-  Integração da Política Estadual de Saneamento 
Básico com a Política Estadual de Recursos 
Hídricos 

-  A questão das Mudanças Climáticas incorporada 
ao cerne das discussões sobre saneamento básico 
e recursos hídricos 

-  Busca da Governança 



AÇÕES	  2012	  
	  

Execução	  do	  Plano	  de	  Regionalização	  de	  
Resíduos	  Sólidos;	  
	  

	  



CONVÊNIO:	  	  
MMA/SRHU/N°	   00012/2009,	   registrado	   no	  
SICONV	  sob	  o	  n°	  718498/2009;	  
TÍTULO:	  
Regionalizar	   a	   Gestão	   Integrada	   de	   Resíduos	  
Sólidos	   do	   Estado	   do	   PR	   e	   Elaborar	   o	   Plano	   de	  
Gestão	   Integrada	   e	   Associada	   de	   Resíduos	  
Sólidos.	  
VALOR:	  R$	  640.350,00	  



1 Estudo para a Regionalização da Gestão  de Resíduos  
Sólidos  no Estado do Paraná 

1.1 Formação e capacitação da equipe estadual (Grupo de 
Trabalho de RS) 

1.2 Oficinas ou seminários regionais de apresentação e 
divulgação da iniciativa de regionalização 

1.3 Levantamento básico das informações existentes 
1.4 Proposta de regionalização estadual 

1.5 Validação da proposta de regionalização estadual para 
gestão integrada de RS 

PLANO	  DE	  TRABALHO	  APROVADO	  



2 
Elaboração do Plano para a Gestão Regional 
Integrada de Resíduos Sólidos no Estado do Paraná - 
PGRIRS 

2.1 Consolidação das informações municipais e regionais 

2.2 Sistema de informações em Resíduos Sólidos ** 

2.3 Elaboração de Prognóstico 

2.4 Elaboração  de Proposições 

2.5 
 Versão final da proposta  e elaboração do Plano 
Estadual de Gestão Integrada e Associada de Resíduos 
Sólidos 



3 Consórcio público para gestão e manejo de 
RS 

3.1 Capacitação e assistência técnica visando a constituição e 
operação de órgãos regionais ou locais de manejo de RS   

3.1.1 Elaboração dos documentos técnico-jurídicos para 
possibilitar a Implantação do Consórcio Público modelo 

3.1.2 
Realização de reuniões (oficinas) no âmbito dos 
municípios integrantes do consorcio modelo proposto para 
auxilio na implantação 
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AÇÕES	  2012	  
	  

-‐	  Conclusão	  da	  captação	  de	  recursos	  para	  a	  
elaboração	  do	  Plano	  Estadual	  de	  Resíduos	  
Sólidos;	  
	  
-‐ Lançamento	  do	  Edital	  e	  Contratação;	  
	  

	  



Fornecer as SOLUÇÕES para a questão dos 
resíduos sólidos no Paraná, DEFINIR OBJETIVOS e 
METAS para a UNIVERSALIZAÇÃO e 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES necessários 
para alcançá-los, considerando-se o universo de 399 
municípios, para uma população de 10.444.526 
habitantes IBGE, 2010), com a estruturação de 
banco de dados que permita integração e interação, 
passível de ser utilizado em geoprocessamento, 
considerando as seguintes tipologias de Resíduos 
Sólidos: 

OBJETIVO	  DO	  PLANO	  ESTADUAL	  



 
•  Resíduos Sólidos Urbanos – RSU (complementar); 
•  Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento 
Básico - RSPSB; 
•  Resíduos Industriais – RI; 
•  Resíduos de Serviços de Saúde – RSS; 
•  Resíduos da Construção e Demolição – RCD; 
•  Resíduos Agrossilvopastoris; 
•  Resíduos Domésticos gerados em áreas rurais, 
áreas indígenas e comunidades ribeirinhas – RSU-RI. 

TIPOLOGIA	  DOS	  RESÍDUOS	  



•  R$ 2.137.500,00  

Valor	  previsto:	  

Prazo	  de	  execução:	  

•  12 meses após a ordem de serviço. 

•  2 a 3 meses para procedimentos administrativos; 

•  Atualmente o processo está em análise na Caixa 
Econômica Federal 



AÇÕES	  2012	  
	  

-‐ 	  Consolidação	  Interna	  da	  Minuta	  da	  
Polí[ca	  Estadual	  de	  Resíduos	  Sólidos;	  

	  

	  
	  



AÇÕES	  2012	  
	  

-‐ 	  Criação	  do	  GT	  para	  ins[tuir	  a	  Polí[ca	  
Estadual	  de	  Resíduos	  Sólidos;	  

-‐ 	  Criação	  do	  GT	  para	  ins[tuir	  a	  Polí[ca	  
Estadual	  de	  Saneamento	  Básico.	  Diretrizes	  
Gerais.	  
Membros:	  Sema	  e	  vinculadas,	  Abes,	  S	  Família	  e	  Des	  Social,	  S	  Ind	  Com,	  Fiep,	  Faep,	  Sanepar,	  MP,	  Setores,	  etc	  
	  

Imediato	  

	  



AÇÕES	  2012	  
	  

-‐ 	  Criação	  da	  Coordenação	  Estadual	  de	  Saneamento	  
como	  forma	  de	  evitar	  a	  dispersão	  de	  esforços	  e	  
recursos	  (no	  operacional).	  	  

Será	  composta	  por	  um	  grupo	  fixo,	  de	  membros	  
com	  representantes	  da	  SANEPAR,	  COPEL,	  
SETRABALHO,	  ASSISTENCIA	  SOCIAL,	  CIA	  REGIOES	  
METROPOLIANAS,	  IAP,	  coordenado	  pela	  SEMA.	  
	  
	  

	  



PROGRAMAS:	  
	  

Programa	  Pró-‐Catador	  Paraná	  
Programa	  Agenda	  Ambiental	  Administração	  Pública	  –	  A3P;	  
Programa	  Unidade	  de	  Valoração	  de	  Resíduos	  -‐	  UVR;	  
Programa	  Tecnologia	  da	  Des[nação	  Adequada	  -‐	  TDA;	  
Programa	  Centro	  de	  Estudos	  em	  Saneamento	  –	  CESA	  
Programa	  Tecnologia	  para	  Tratamento	  de	  Efluentes	  –	  TTE	  
Programa	  Drenagem	  Urbana	  



PROGRAMAS:	  
	  

-‐ Programa	  Educação	  Ambiental	  (ar[culado	  com	  Coord.	  Ed	  
Ambiental)	  

-‐	  Programa	  Logís[ca	  Reversa	  (GT	  com	  Fiep,	  Ass	  Comercial,	  
Empresas	  Saneamento);	  
	  
-‐	  Programa	  Instrumentos	  Econômicos	  (linhas	  de	  
financiamento,	  subsídios	  para	  o	  protetor	  recebedor)	  
(Secret	  Fazenda,	  Planejamento);	  



 
 
 

OBRIGADO! 
efgobbi@sema.pr.gov.br 

efgobbi@ufpr.br 
 


