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1. Identificação 

Audiência Pública de Planejamento das Ações do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do município de Guatambu/SC. 

Data: 10.07.2014 

Horário: 9:00h 

Local: Departamento de Assistência Social  

 

Participantes: Profissionais da Cerne Ambiental; Comitê Diretor Local; Grupo 

de Sustentação e População em geral. 

 

2. Objetivo da Atividade 

� Apresentar para a população o planejamento das ações do Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

� 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. 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. A administração municipal 

publicou o convite em jornais de circulação local, além de convidar os munícipes e 
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realizar a divulgação da audiência em programas de rádio locais.  

 Com base no diagnostico municipal, realizou-se oficina com o Comitê Diretor 

Local e discutiu-se as ações que devem ser implementadas no município. A partir 

das informações coletadas na oficina, a empresa Cerne elaborou o relatório e 

enviou para o Comitê o documento do plano, no qual constam as ações planejadas, 

em conformidade com a legislação, para que os mesmo avaliassem o conteúdo a ser 

apresentado em audiência publica.   

Na audiência pública a metodologia utilizada foi à expositiva dialogada do 

conteúdo, por meio de apresentação em equipamento multimídia, estimulando a 

participação/contribuição dos presentes durante a apresentação. 

  

5. Encaminhamentos 

Foi aprovado o planejamento das ações do PMGIRS, podendo, assim, ser 

concluído o 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 apresentando para a população as ações que estarão no plano. Avalia-se 

que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida em que os 

participantes contribuíram trazendo sugestões de ações para implementação no 

município acerca do gerenciamento dos resíduos sólidos.  
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7. Apêndice 

7.1. Relatório Fotográfico 
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7.2. ATA 

 

ATA 007/2014 

 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, no 

Departamento de Assistência Social de Guatambu, Santa Catarina, realizou-se a 

Terceira Audiência Pública referente ao Planejamento das Ações do PMGIRS do 

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

Ambiental Darcivana Squena, representando a empresa Cerne Ambiental, 

representantes da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC), 

além de autoridades do município e população em geral, conforme lista de 

presença em anexo. O Sr. Vice Prefeito Acir Lourenço Rossetto deu abertura a 

Audiência, falando um pouco sobre a importância do plano para o município e para 

os munícipes, agradeceu a empresa pelo excelente trabalho que vem realizando e 

agradeceu a população pela presença de todos passando, então, a palavra ao Sr. 

Jackson. O engenheiro Jackson também agradeceu a presença de todos e falou um 

pouco da importância da elaboração do PMGIRS para o município e, também, da 

oportunidade que a população está tendo para participar ativamente do processo 

de elaboração do PMGIRS através desta audiência que é a ultima referente a 

elaboração do PMGIRS. Além disso, comentou sobre o todo o processo de 

elaboração do plano que teve inicio em Janeiro de 2014, passando então a palavra à 

engenheira Darcivana que conduziu a apresentação. No espaço aberto no final da 

apresentação para discussão e manifestação de opinião da população, surgiram os 

seguintes comentários: Segundo a Sra. Maristela a projeção populacional está 

abaixo da atual realidade do município, que por conta da instalação da 

Universidade Federal da Fronteira Sul estão sendo aprovados novos loteamentos 

para atender a demanda que a universidade está criando. Anestor expôs que 

buscam realizar coleta dos resíduos recicláveis de forma mensal na área rural. 

Representante da Flona expos que há um projeto com a rede municipal de ensino e 
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cita que é muito interessante estar discutindo sobre isso para poder implementar e 

trabalhar essa educação ambiental. Sra. Maristela comentou da importância de 

trabalhar com a população a reutilização de vasos de flores que são usados nos 

cemitérios. A Sra. Vera levantou a dificuldade de se conseguir mais áreas para novos 

cemitérios, ressaltando a importância de se obter uma solução para esse problema. 

E que não se tem o que fazer com as carcaças de animais mortos. Sr. Pedro sugeriu 

que, por conta de haver uma fabrica de papel no município, poderia coletar apenas 

papel e plástico para encaminhar a empresa. Sr. Pedro questionou ainda se é certo 

ou não o descarte de esgoto sanitário nos córregos e rios e interrogou o porquê de 

não se ter a fiscalização adequada. Sr. Jackson citou que é além de ilegal fazer o 

descarte clandestino de esgoto sanitário na rede de águas pluviais deve-se 

intensificar a fiscalização para que essa pratica, tão nociva aos corpos d’água, não 

seja mais praticada. Sem mais nenhum comentário, declarou-se encerrada a 

Audiência agradecendo a todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, eu, 

Jackson Casali, 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 

 

 

 

 

http://pmgirsamosc.com.br/guatambu/noticia_detalhes.php?idnoticia=27  

 


