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Debate:
por moderador » Qui Dez 26, 2013 2:20 pm

Você tem alguma sugestão/contribuição quanto a esta ação
proposta?

Re: Debate:
por Bruno SPinheiro » Dom Jan 12, 2014 3:30 pm

No texto do PSB não consta nenhuma ação que trate do gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos
e seus componentes. Atualmente essa matéria é obrigação de fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes desses produtos. Toda a tarefa é repassada a esses através da Lei nº
12.305, de 2 de agosto de 2010.
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A ineficiência por parte dos responsáveis nesse sentido é ampla e uma solução para o descarte de
resíduos eletroeletrônicos e seus componentes não é apresentada à população. Sugiro a
consideração do tema na discussão do PSB para articular entre a Sociedade Civil, o município e os
responsáveis desse serviço a implantação de um sistema de coleta desse resíduo, pois grande parte
dele é descartado atualmente em locais indevidos, o que gera danos nas esferas socioeconômica e
ambiental da cidade, através da contaminação do solo e das águas.

Re: Debate:
por Gisele Teixeira » Qui Jan 16, 2014 3:28 pm

[code][/code]
As propostas para Gestão de Resíduos Sólidos no âmbito do Plano de Saneamento foram abordadas,
nesta primeira versão, com maior detalhamento no que tange à gestão dos resíduos domiciliares e
públicos, buscando melhoria no manejo desses resíduos e o alcance da universalidade. Alguns
resíduos mais específicos, que necessitam de planejamento específico e que não são de
responsabilidade específica do Poder Público, tais como: eletroeletrônicos, de construção civil,
pneumáticos, etc... serão discutidos no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-PGIRS que
está em fase de elaboração na SEPLAG. Futuramente, o PGIRS será incorporado ao Plano de
Saneamento Básico, conforme preconiza a Lei de Saneamento e a Lei do Plano Nacional de Resíduos
Sólidos.

Re: Debate:
por amandaviali » Qui Jan 16, 2014 10:48 pm

Não foi tratado no plano a questão de resíduos eletrônicos. Sabe-se que esse tipo de resíduo vem
aumentando cada vez mais, portanto, deve-se implantar melhorias no que diz respeito à este tema.
O PNRS Institui também a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, portanto, os
fabricantes são responsáveis pelos resíduos eletrônicos gerados por seus produtos. Deveria ser
implantada uma legislação mais forte com relação à logística reversa desses resíduos, pois dessa
forma estes resíduos deixariam de degradar o meio ambiente e seriam reaproveitados no processo
produtivo. Na Europa, por exemplo, as lojas que vendem produtos eletrônicos são responsáveis por
receber o chamado “lixo eletrônico”, para que então o fabricantes faça o recolhimento do mesmo.

Re: Debate:
por Ingriddelgado » Sex Jan 17, 2014 1:03 pm

É instituído pela Política Nacional de Resíduos Sólidos que os fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes de Resíduos Eletroeletrônicos, assim como outros, como os de agrotóxicos são

Gisele Teixeira

a
t

V

Mensagens: 1
Registrado em: Qui Jan 16,
2014 1:37 pm

amandaviali

a
t

V

Mensagens: 5
Registrado em: Qui Jan 16,
2014 10:09 pm

Ingriddelgado
Mensagens: 5
Registrado em: Seg Jan 13,
2014 8:18 am

a
t

V

obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos
após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de
manejo dos resíduos sólidos.
Já que o serviço público de limpeza urbano não é responsável pela coleta e correto descarte dos
Resíduos Eletroeletrônicos, acredito que para obter uma melhor gestão de tal tipo de resíduo seja
necessário esforços conjuntos da sociedade civil, empresas e governo, através de uma educação e
conscientização ambiental, e principalmente legislações que atribuam responsabilidades aos
fabricantes, comerciantes e também aos consumidores, dando condições para a prática da logística
reversa.
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