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1. Identificação 

Audiência Publica de Validação do Diagnostico do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do município de Guatambu/SC. 

Data: 07.04.2014 

Horário: 09h 

Local: Centro de Convivência de Idosos 

 

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 



    

 

PMGIRS GUATAMBU - SC  4 

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 

 

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, no 

Centro de Convivência de Idosos do município de Guatambu, Santa Catarina, 

realizou-se a Primeira Audiência Pública referente ao Diagnóstico dos Resíduos 

Sólidos do município. Estavam presentes: a Engenheira Sanitarista e Ambiental 

Carla Sandrin e a Estagiária Rúbia Passaglia, representando a empresa Cerne 

Ambiental; o Comitê Diretor Local, o Grupo de Sustentação e representantes da 

sociedade em geral, conforme lista de presença em anexo. O prefeito do município, 

Pedro Borsoi, fez a abertura da Audiência Pública agradecendo a todos os presentes 

e explicando a importância do PMGIRS. Em seguida, passou a palavra a Carla que 

conduziu a Audiência do Diagnóstico do município. Durante a apresentação foram 

feitas as seguintes correções: 1) São duas Unidades de Saúde Básica presentes no 

município, uma no distrito Fazenda Zandavalli e outra na área central da cidade e a 

frequência da coleta é de uma vez por semana; 2) Existe um ponto de coleta de 

pilhas e baterias na escola, porém eles não sabem o destino para dar a estes 

resíduos; 3) A empresa que faz a coleta dos resíduos de óleos e graxas gerados no 

município é a CETRIC. No espaço aberto no final da apresentação para discussão e 

manifestação de opinião da população, surgiram os seguintes comentários: Mariléa 

acrescentou que o município possui mais um acesso que é SC 459. Falou, também, 

que segundo o SIA-SUS (Sistema de Informação Ambulatorial - SUS) a população 

atual do município é de cinco mil setecentos e setenta habitantes e que a prefeitura 

possui um programa de coleta dos resíduos recicláveis. Quanto ao link no site da 

prefeitura para o acesso direto ao portal do PMGIRS, estará sendo providenciada 

ainda nesta semana. Julcene ficou de encaminhar por e-mail para a empresa CERNE, 

o Plano Municipal de Saúde, que poderá vir a ser útil na elaboração do PMGIRS. 

Jorge, da AMOSC, comentou sobre a importância da separação dos resíduos, como 

foi visto no vídeo. Falou também de quão poluente é óleo de cozinha e sugeriu criar 
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uma parceria com a empresa de sabão de Planalto Alegre. Vera (vice-prefeita) 

aproveitou o momento para falar da falta de consciência e cultura da população e 

que se deve trabalhar em cima dessa carência, principalmente com os jovens. Por 

sugestão do Jorge, Carla explicou quais serão as próximas etapas do PMGIRS, e que 

a próxima oficina será realizada em conjunto com todos os municípios da AMOSC, 

pois o tema abordado será a Gestão Associada. Anestor Fonseca, secretário da 

Agricultura e Meio Ambiente, comentou que no interior a coleta seletiva está 

funcionando bem e os resíduos são armazenados em pontos de coleta nas 

comunidades. Mas o maior problema esta na zona urbana, pois a população ainda 

não tem o hábito de fazer a separação. Os resíduos recicláveis coletados na zona 

rural são encaminhados para o programa da ONG Verde Vida de Chapecó. Maristela 

sugeriu explicar melhor sobre como vai funcionar as propostas do PMGIRS e 

trabalhar mais a educação ambiental da população. Carla comentou a importância 

da participação do Grupo de Sustentação nas Audiências e talvez até da próxima 

oficina que será realizada na AMOSC. Sem mais nenhum comentário, declarou-se 

encerrada a Audiência agradecendo a todos os presentes e convidando-os para que 

participem das próximas Audiências, sendo que a próxima 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 

 

 

 

 


