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1. Identificação 

 

Data: 13.02.2014. 

Horário: 13h e 30 min. 

Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Nova Itaberaba – SC. 

 

Participantes: 

Profissionais da Cerne Ambiental: Jackson Casali – Engenheiro Químico e 

Fernanda Bottin – Assistente Social. 

Profissionais da AMOSC: Juliana S. Guarda. 

Comitê Diretor Local: Jaimir A. Lupattini (Presidente) , Juliane A. Cavasin 

(Secretaria), Leocir Pedro Moro (Membro) e Regina Rolin de Moura (Membro). 

 

2. Objetivo da Atividade 

Apresentar a legislação que norteia a elaboração do PMGIRS; 

Apresentar o Projeto de Mobilização Social; 

Divulgar o processo, as formas e canais de participação e informar os 

objetivos e desafios do PMGIRS; 

Disponibilizar as informações necessárias à participação da sociedade nas 

fases decisórias do Plano; 

 

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

participação/contribuição dos presentes durante a apresentação.  

 

5. Encaminhamentos 

Ficou acordado que os membros do Comitê ficarão responsáveis pela 

mobilização das lideranças, com intuito de compor o Grupo de Sustentação, e a 

empresa Cerne Ambiental ficou responsável pela organização da próxima etapa e 

finalizar o questionário sobre o diagnóstico ambiental.  

 

6. Considerações Avaliativas da Equipe 

A atividade realizada pela equipe pretendeu dar continuidade aos trabalhos 

iniciados na primeira reunião realizada na Amosc. 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. 

Foi possível identificar e validar os instrumentos para serem utilizados na 

mobilização social, seja para a formação do grupo de sustentação como para as 

audiências públicas. Destaca-se que os participantes do Comitê Diretor Local se 

comprometeram em participar das atividades até o término da elaboração do Plano 

Municipal. 
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7. Apêndice 

7.1. Relatório Fotográfico 
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7.2. ATA 

ATA nº 001/2014 

 

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta 

minutos, na sala de Reuniões da Prefeitura de Nova Itaberaba - SC reuniram-se os 

membros do Comitê Diretor Local, formado pelos servidores públicos municipais: 

Jaimir A. Lupattini (Presidente) , Juliane A. Cavasin (Secretaria), Leocir Pedro Moro 

(Membro) e Regina Rolin de Moura (Membro); representantes da AMOSC: Juliana S. 

Guarda, juntamente com membros da empresa Cerne Ambiental: Jackson Casali 

(Engenheiro Químico) e Fernanda Bottin (Assistente Social). Inicialmente realizou-se 

a apresentação do Comitê Diretor Local, seguido da explanação da Legislação, que 

normatiza a elaboração do PMGIRS, Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos) e demais legislações federais e estaduais. Enfatizou-se a importância de 

logística reversa em relação as pilhas e baterias. Na sequencia apresentou-se do 

Projeto de Mobilização Social – PMS, com a finalidade de disponibilizar as 

informações necessárias à participação da sociedade nas diversas etapas do 

PMGIRS, à divulgação do processo, das formas de participação e informações dos 

objetivos e desafios do PMGIRS, e estimular os diversos segmentos sociais a 

participarem do processo de elaboração e planejamento, do acompanhamento e 

fiscalização das metas e ações previstas pelo PMGIRS. Os participantes da oficina 

relataram as dificuldades encontradas em outras audiências publicas para mobilizar 

os munícipes. A equipe da Cerne sugeriu a mobilização dos estudantes do ensino 

médio para participar das audiências publicas, além de alguns conselhos de políticas 

publicas e direitos. Dialogou-se com os membros do Comitê acerca dos 

procedimentos adotados pelo município no manejo dos resíduos sólidos, sendo que 

o município não possui coleta seletiva e nem catadores de materiais recicláveis. Foi 

apresentado o portal web especifico do município, sendo mais uma ferramenta 

para a elaboração do plano e foi sugerido pela equipe para inserir o link do portal 

do PMGIRS na página da prefeitura - 
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http://www.pmgirsamosc.com.br/nova_itaberaba/. Em seguida foi apresentado um 

vídeo com uma mensagem ambiental para reflexão acerca da responsabilidade de 

cada um quanto à destinação correta dos resíduos. Para finalizar, apresentou-se o 

questionário que o Comitê deverá responder para a Cerne Ambiental poder 

apresentar o diagnostico do município na próxima oficina. Em relação ao 

questionário o Comitê já havia respondido e restavam algumas dúvidas que foram 

sanadas nesta oficina. Na oportunidade foram entregues ao Comitê Diretor o Plano 

de Trabalho e o Projeto de Mobilização Social. Nada mais havendo a tratar, eu 

Fernanda Bottin, lavrei a presente ata que será encaminhada para apreciação dos 

representantes das prefeituras e terá em anexo a lista dos presentes. 
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7.3. Slides da Apresentação 
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