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1. Identificação 

Audiência Publica de Validação do Diagnostico do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do município de Cordilheira Alta/SC. 

Data: 03.04.2014 

Horário: 09h 

Local: Auditório da Prefeitura Municipal 

 

Organização: Empresa Cerne Ambiental e Comitê Diretor Local do PMGIRS. 

 

2. Objetivo da Atividade 

 Apresentar para a população a atual situação do sistema de Resíduos Sólidos 

no Município como um todo; 

 Espaço aberto para discussão e manifestação de opinião da população em 

geral com relação aos resíduos sólidos. 

 

3. Relato da atividade 

 O relato da atividade está descrito na ata realizada da audiência, conforme 

segue anexo a este relatório. 

 

4. Metodologia utilizada 

 Para contribuir com o Comitê Diretor na mobilização social, a empresa Cerne 

Ambiental enviou, através de e-mail, modelos de convites e chamada para os meios 

de comunicação de rádio. Encaminhou também convite da audiência para o grupo 

de sustentação. 

 Como forma de divulgação, publicou-se o convite da audiência publica, no 

portal web de elaboração do PMGIRS do município.   

 Na audiência pública a metodologia utilizada foi à expositiva dialogada do 
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conteúdo, por meio de apresentação em equipamento multimídia, estimulando a 

participação/contribuição dos presentes durante a apresentação. 

  

5. Encaminhamentos 

Foi aprovado o diagnostico realizado e apresentado, podendo, assim, ser 

dado inicio a próxima fase do processo de elaboração do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

6. Considerações Avaliativas da Equipe 

A atividade realizada pela equipe pretendeu dar continuidade aos trabalhos 

do processo de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos validando o diagnóstico realizado. Avalia-se que o objetivo principal da 

audiência foi atingido, na medida em que os participantes contribuíram trazendo 

reflexões acerca do contexto do município referente à temática dos resíduos sólidos 

e consideraram coerentes as informações que lhes foram apresentadas. 
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7. Apêndice 

7.1. Relatório Fotográfico 
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7.2. ATA 

ATA 003/2014 

 

Ao terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, no 

Auditório da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta, Santa Catarina, realizou-se a 

Primeira Audiência Pública referente ao Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do 

município. Estavam presentes: o Engenheiro Químico Jackson Casali e a Estagiária 

Rúbia Passaglia, representando a empresa Cerne Ambiental; o Comitê Diretor Local, 

o Grupo de Sustentação, Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina 

(AMOSC), e representantes da sociedade em geral, conforme lista de presença em 

anexo. O prefeito do município, Alceu Mazzioni, fez a abertura da Audiência Pública 

agradecendo a todos os presentes e explicando a importância da elaboração do 

PMGIRS para o município e a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Em 

seguida, passou a palavra para o Jackson que conduziu a Audiência do Diagnóstico 

do município. Durante a apresentação foram feitas as seguintes correções: 1) 

Fernando Machado é um Distrito e não uma Linha; 2) Há transporte coletivo em 

parte da zona rural, próximo a região de Coronel Freitas; 3) A rodovia que corta o 

município é a SC 157; 4) O município também possui antena de telefonia móvel da 

operadora TIM, além da operadora Claro; 4) A provedora de internet NH NET, 

disponibiliza acesso via fibra óptica. 5) Sobre os resíduos de pilhas e baterias, foi 

comentado que há pontos de coleta nas escolas criados através de um projeto. 

Esses resíduos são encaminhados pela prefeitura para a CETRIC. 6) Existe também 

uma iniciativa de coleta de lâmpadas, que estão armazenadas, pois seu destino final 

tem um custo muito alto. 7) Sobre o óleo de cozinha, foi comentado que são poucos 

os que fabricam sabão caseiro. No espaço aberto no final da apresentação para 

discussão e manifestação de opinião da população, surgiram os seguintes 

comentários: A AMOSC deu como sugestão reutilizar os óleos de cozinha nos 

maquinários utilizados no interior, como em motosserras. Josefina, representante 

da EPAGRI, sugeriu criar um programa de compostagem para implantar nas escolas 
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do município, trabalhando a conscientização não só dos alunos, mas também dos 

pais. Complementou dizendo que no ano passado foi realizada uma pesagem dos 

resíduos produzidos por dez famílias através do projeto Iberê. Antônio, catador do 

município, comentou que o maior problema é a mistura que ocorre entre os 

resíduos recicláveis e orgânicos, principalmente com relação a perda de tempo que 

se tem em fazer a separação. Complementou dizendo que faz a coleta de isopor, 

vidros, entre outros, e falou também do interesse em criar uma cooperativa. Sem 

mais nenhum comentário, declarou-se encerrada a Audiência agradecendo a todos 

os presentes e convidando-os para que participem da próxima Audiência, que terá 

como tema a Gestão Associada entre os municípios da AMOSC. Nada mais havendo 

a tratar, eu, Rúbia Passaglia, lavro a presente ata que será encaminhada para 

apreciação dos representantes das prefeituras.  
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7.3. Slides da Apresentação 
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7.4. Divulgação da audiência pública 

 

 

 
 

 

 


