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1. Identificação 

Audiência Publica de Validação do Diagnostico do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do município de Nova Itaberaba/SC. 

Data: 03.04.2014 

Horário: 13h30min 

Local: Auditório da Prefeitura Municipal 

 

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

 

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 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 
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portal web de elaboração do PMGIRS do município.   

 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 

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 003/2014 

 

Ao terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta 

minutos, no Auditório da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, 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 Municípios do Oeste de 

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

presença em anexo. Jean, Secretário da Administração, 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)Jean 

falou que os resíduos geralmente são armazenados nas lixeiras públicas nos dias da 

coleta; 2) Jackson questionou se os presentes tem o costume de encaminhar as 

pilhas e baterias até os pontos de coleta. Os presentes responderam que não e que 

costumam destinar junto com os resíduos comuns; 3) Comentou-se que prefeitura 

ainda não realizou nenhuma campanha de coleta de pilhas e baterias ou lâmpadas, 

somente as escolas; 4) Jackson questionou aos presentes se eles têm o costume de 

fabricar sabão caseiro com o óleo de cozinha. Poucos responderam que sim. 

Comentou-se que a escola já realizou uma campanha de coleta de óleo de cozinha e 

com este fabricou sabão caseiro, para consumo próprio e para venda; 5) A AMOSC 

sugeriu criar uma parceria com a empresa Planalto que fabrica sabão, para realizar 

a coleta do óleo de cozinha. No espaço aberto no final da apresentação para 

discussão e manifestação de opinião da população, surgiram os seguintes 

comentários: debateu-se bastante sobre maneiras de conscientização e mudança 

de cultura da sociedade, para que a coleta seletiva, a reciclagem, a compostagem, 
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sejam efetivamente implantadas. A AMOSC sugeriu criar um espaço na rádio local 

para difundir no município a elaboração do PMGIRS e as ideias de conscientização 

ambiental. Falou-se em levar os alunos das escolas para uma visita técnica em um 

aterro sanitário. 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 audiência publica 

 

 

 

 

 


