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EEA4 – PMVA/2017 

Ação decorrente de articulação intermunicipal visando parceria entre os 27 municípios 

consorciados junto ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (CIVAP) para 

recolhimento de lixo eletreoeletrônico e pneumáticos inservíveis, além de triturador móvel de 

resíduos da construção civil. 

 

Diagnóstico: 

Os municípios consorciados junto ao CIVAP não dispunham de articulação regional para 

discussão dos problemas ambientais regional, tampouco da destinação adequada de resíduos 

de equipamentos eletroeletrônicos e dos pneumáticos inservíveis. 

 

Proposta: 

Criação da Câmara Técnica de Meio Ambiente do CIVAP visando a discussão de problemas 

ambientais comuns e a instalação de projetos ambientais de abrangência regional como o 

Projeto Eco.ValeVerde e o Projeto de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil 

(ProbenRCC). 

 

Ferramenta de comunicação ambiental: 

Reuniões periódicas da Câmara Técnica de Meio Ambiente visando articular as diretrizes 

regionais e divulgação nos municípios consorciados sobre a existência do projeto regional 

visando a coleta e destinação dos resíduos especificados. 

 

Execução: 

Realizado a campanha para coleta de resíduos eletroeletrônicos nos municípios consorciados e 

seu encaminhamento junto ao Projeto Eco.ValeVerde do CIVAP. 

As coletas de RCC são realizadas pelas municipalidades e o triturador solicitado anualmente 

para realizar o seu beneficiamento. 

 

Resultados que contemplem o que foi solicitado: 

Os resíduos eletrônicos são destinados à empresa certificada que realiza a descontaminação, 

reciclagem e destinação adequada dos materiais coletados, enquanto os resíduos da 

construção civil são triturados e utilizados na manutenção de estradas vicinais dos município  
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