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1. Identificação 

Audiência Publica de Validação do Diagnostico do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do município de Caxambu do Sul/SC. 

Data: 07.04.2014 

Horário: 13h30min 

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 
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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 treze horas e trinta 

minutos, no Centro de Convivência de Idosos do município de Caxambu do Sul, 

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, Associação dos 

Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC), e representantes da sociedade em 

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

fez a abertura da Audiência Pública agradecendo a todos os presentes e explicando 

a importância do PMGIRS colocando a dificuldade que se tem em conseguir mão-

de-obra para trabalhar na etapa de triagem de um aterro sanitário devido, 

principalmente, as condições de trabalho que os funcionários têm que se expor. Em 

seguida, passou a palavra para o Ivan Bellei, Secretário de Administração, que 

explicou com maiores detalhes o PMGIRS e disse o nome dos membros do Comitê 

Diretor. Após, passou a palavra para a Carla que conduziu a Audiência do 

Diagnóstico do município. Durante a apresentação foram feitas os seguintes 

apontamentos: 1) Segundo o prefeito, existe um programa da prefeitura municipal 

através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente que, por meio de uma 

gincana, organizada pelo Clube de Mães, a comunidade rural se mobiliza para juntar 

a maior quantidade de resíduos recicláveis possível, com uma premiação para quem 

conseguir o maior peso. Esta gincana ocorre uma vez no ano em nove comunidades, 

porém é realizada mais duas coletas pela prefeitura durante o ano. Todos os 

resíduos são encaminhados para o programa da ONG Verde Vida. Esse ano o 

programa pretende abranger mais comunidades e vai contar com o auxílio da 

Paróquia do município; 2) Quanto ao limite do município, ele não faz divisa com 



    

 

PMGIRS CAXAMBU DO SUL - SC  8 

Chapecó, mas faz com o Rio Grande do Sul, e pertence à bacia do Rio Uruguai; 3) 

Em relação à área do município, deve-se descontar quinze virgula dois quilometros 

quadrados de área que foi perdido pela construção da barragem; 4) Segundo o 

prefeito, a população atual está em quatro mil, duzentos e oito habitantes; 5) 

Quanto às embalagens de agrotóxicos muitas vezes a prefeitura realiza a coleta e 

leva para a CooperCamp, localizada em Campos Novos; 6) Ercília Garghetti citou 

que existem dois problemas na questão da Logística Reversa das embalagens de 

agrotóxicos: a falta de conscientização dos agricultores e o fato de alguns 

estabelecimentos não estarem legalizados; 7) Carla questionou onde estão 

localizados os pontos de recolhimento de pilhas e baterias. Carla Tremia (prefeitura) 

citou a cooperativa, posto de saúde, mas não possuem o destino correto, e acabam 

indo junto com os resíduos comum para o aterro da Continental; 8) A Recitec de 

Concórdia coletou os resíduos eletroeletrônicos adquiridos pela prefeitura através 

de uma campanha de recolhimento. No espaço aberto no final da apresentação 

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

comentários: Jorge, da AMOSC, enfatizou que é importante que a população faça a 

coleta seletiva e que se criem campanhas de educação ambiental, principalmente 

nas escolas. Citou também como exemplo o sistema da Alemanha, onde todo o lixo 

é tratado, tanto o orgânico quanto o reciclável restando apenas quinze por cento de 

todo o resíduo gerado, sendo apenas esta quantia encaminhada para o aterro. O 

prefeito comentou que o comércio também deve ser conscientizado, podendo criar 

campanhas voltadas para o uso consciente das sacolas plásticas. Jorge questionou 

quem dos presentes fabrica sabão em casa. Muitos responderam que sim. Ercília 

comentou que o problema não é a quantidade lixo gerado, mas a falta de 

organização e conscientização da população na realização da coleta seletiva. 

Comentou também que o município já passou por eventos de enchente, devido 

muitas vezes a entulhos jogados no rio que atravessa a cidade, e cobra que seja 

feito um estudo desse tipo nos novos loteamentos que estão sendo construídos. 

Sem mais nenhum comentário, declarou-se encerrada a audiência agradecendo a 
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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 da audiência pública 

 

 

 

 

 


