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1. Identificação

Data: 19.03.2014
Horário: 09h
Local: Prefeitura Municipal de Planalto Alegre - SC

Profissionais: Jackson Casali – Engenheiro Químico e Rúbia Passaglia –
Estagiária
Demais participantes conforme lista de presença em anexo.

2. Objetivo da Atividade
Apresentar de forma simplificada o Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do
município;
Confirmar data e local da Audiência Pública do Diagnóstico dos Resíduos
Sólidos;
Coletar os dados faltantes e sanar algumas dúvidas para finalização do
diagnóstico.

3. Relato da atividade
O relato da atividade está descrito na ata realizada da oficina, conforme
segue anexo a este relatório.

4. Metodologia utilizada
Para a realização desta oficina utilizou-se a metodologia expositiva dialogada
do conteúdo por meio de exposição em equipamento multimídia, estimulando a
participação/contribuição dos presentes durante a apresentação.
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5. Encaminhamentos
Ficou acordado que os membros do Comitê ficarão responsáveis pela
mobilização do Grupo de Sustentação para que esses mobilizem a população para
participar da Audiência Pública e encaminhar convites a rádios, jornais e na web e a
empresa Cerne Ambiental ficou responsável pela organização da Audiência, bem
como encaminhar modelos de convite para os membros do Comitê.

6. Considerações Avaliativas da Equipe
A atividade realizada pela equipe pretendeu dar continuidade aos trabalhos
do processo de elaboração do PMGIRS. Avalia-se que o objetivo principal da oficina
foi atingido, na medida em que os participantes contribuíram trazendo reflexões
acerca do contexto do município referente à temática dos resíduos sólidos.
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7. Apêndices
7.1. Relatório Fotográfico
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7.2. ATA
ATA 002/2014

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e quatorze, às nove horas,
na Prefeitura Municipal de Planalto Alegre, Santa Catarina, realizou-se a segunda
Oficina do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS,
tendo como pauta a apresentação do Diagnóstico de Resíduos Sólidos de Planalto
Alegre. Estavam presentes na oficina os integrantes da empresa Cerne Ambiental: o
Engenheiro Químico Jackson Casali e a Estagiária Rúbia Passaglia, e o Comitê Diretor
Local conforme lista de presença em anexo. A reunião teve início com a
apresentação dos integrantes da empresa Cerne Ambiental e em seguida fez-se a
entrega do o Relatório do Produto Três – Projeto de Mobilização Social (PMS) e
Legislação à representante Marlene Boniatti. Na oportunidade, dialogou-se sobre a
criação e a importância do Grupo de Sustentação e sobre a indicação de um
Coordenador para o mesmo. Na continuidade, solicitou-se que os presentes
assinassem a lista de presença e, em seguida, iniciou-se a breve apresentação do
Diagnóstico de Resíduos Sólidos do município. Durante a apresentação os
representantes do Comitê comentaram sobre a Logística Reversa das embalagens
de agrotóxicos, onde a Secretaria Municipal da Agricultura realizou uma coleta
dessas embalagens há algum tempo e se surpreendeu com a quantidade de
embalagens recolhidas, levando-se a creditar que isso se deve ao fato de existir
ainda muito contrabando de agrotóxicos. Além das embalagens de agrotóxicos, eles
relataram que a Prefeitura também já realizou coleta de embalagens de
medicamentos e produtos de limpeza, como detergentes. Com relação ao local de
armazenamento dos resíduos sólidos para a coleta seletiva os representantes do
Comitê sugeriram estudar a possibilidade de implantação de contêineres e,
também, a possibilidade de estruturar alguns Ecopontos ou Pontos de Entrega
Voluntária (PEV’s). Na sequência confirmou-se a data de dois de abril, às nove
horas, na Câmara Municipal de Vereadores para a realização da Audiência Pública
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do Diagnóstico e dialogou-se sobre a importância da participação das escolas tanto
na realização do PMGIRS, quanto nas Audiências Públicas que serão realizadas. Os
representantes do Comitê também sugeriram estudar a adição da Logística Reversa
no PMGIRS. Após a apresentação, esclareceu-se algumas dúvidas com o grupo
sobre Questionário do Diagnóstico da Situação do Município. Finalizando, os
membros do Comitê ficaram responsáveis pela mobilização das lideranças da
sociedade, com o intuito de concretizar o Grupo de Sustentação, e a empresa Cerne
Ambiental ficou responsável pela realização da próxima etapa. 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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