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1. Identificação 

Audiência Pública de Planejamento das Ações do Plano Municipal de Gestão 

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

Data: 10.07.2014 

Horário: 13h30min 

Local: Centro de Convivência de Idosos 

 

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 treze horas e trinta 

minutos, no Centro de Convivência dos Idosos de Caxambu do Sul, 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), alem 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 agradeceu a presença dos presentes e passou a palavra 

para o Sr. Jackson, 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 dois mil e quatorze, passando então a palavra a 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: O Sr. Junior Soares Leal comentou que no caso de carcaças de animais 

a prefeitura auxilia o produtor fazendo valas para enterrar, mas fazendo isso, esta 

sendo conivente com o destino errado, pois o correto é buscar o destino adequado 

que seria a incineração. Relatou também que a Secretaria do Desenvolvimento 

Econômico, Turismo, Agricultura e Meio Ambiente agrega muitas responsabilidades 

para pouco pessoal, cita que realmente a responsabilidade da administração é dar a 

infraestrutura mínima para que o munícipe possa conseguir fazer a sua parte. 

Continuando com a sua manifestação, citou a estruturação necessária para os 
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catadores realizar o trabalho sendo eles: veículos adequados, EPI’s adequados, 

barracão adequado, coberto, com equipamentos adequados para que não acabe se 

criando um problema ao invés de uma solução. Um representante da sociedade civil 

falou que a aquisição de lixeiras deve ser imediata, considerando que há poucas 

lixeiras na cidade. Sobre esse assunto, o Secretário Ivan, falou que a população não 

se sente responsável, pois pode haver poucas lixeiras no município, mas 

praticamente noventa por cento foram colocada pela administração publica. Sra. 

Marines questionou se não há possibilidade de os moradores se reunirem e, a cada 

três residências, comprarem as lixeiras. Comentou-se que a ideia é ótima. Sra. 

Elizandra ressaltou a importância da educação e conscientização para que 

realmente essas ações sejam postas em pratica e a necessidade de criação de uma 

comissão para buscar isso. 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/caxambu/noticia_detalhes.php?idnoticia=27  
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http://www.caxambudosul.sc.gov.br/conteudo/?item=13757&fa=2644&cd=40085  


