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1. Identificação 

Audiência Publica de Validação do Diagnostico do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do município de Planalto Alegre/SC. 

Data: 02.04.2014 

Horário: 09h 

Local: Câmara Municipal de Vereadores 

 

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 dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, na 

Câmara Municipal de Vereadores de Planalto Alegre, 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, a Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina 

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

anexo. O prefeito, Plinio Dallacorte, agradeceu a presença de todos e falou da 

importância da elaboração do PMGIRS para o município e, também, da 

oportunidade que a população está tendo para participar ativamente do PMGIRS 

através desta e das próximas audiências. Declarou aberta a audiência e passou a 

palavra para o Jackson que conduziu a apresentação. Durante a apresentação foram 

feitas as seguintes correções: 1) Marlene acrescentou que como principal acesso 

tem também a SC 283, que o município também faz divisa com Chapecó e Nova 

Erechim e que a prefeitura conta com sete secretarias ao invés de seis; 2) Angela 

acrescentou que o município também faz parte da bacia do Rio Uruguai; 3) O 

prefeito acrescentou que o município possui ainda transporte gratuito para 

estudante de ensino superior; 4) Falou-se que a telefonia móvel também é operada 

pela OI Telecomunicações; 5) Jackson questionou se os presentes costumam 

descartar as pilhas e baterias corretamente. Alguns responderam que levam nos 

pontos de coleta localizados nas escolas; 6) Jackson questionou também sobre o 

descarte das lâmpadas. A maioria respondeu que acabam destinam para o lixo 

comum; 7) Sobre os óleos de cozinha, Jackson comentou que seria interessante 

criar um ponto de coleta específico para que a fábrica de sabão Planalto recolha. No 

espaço aberto no final da apresentação para discussão e manifestação de opinião 

da população, surgiram os seguintes comentários: Sibila Geiger, contribui com sua 



    

 

PMGIRS PLANALTO ALEGRE - SC  8 

experiência de vida na Alemanha, explicando o que é feito com os resíduos num 

país desenvolvido como este. Comentou que as prefeituras distribuem sacolas 

plásticas com uma cor específica para o armazenamento somente de resíduos 

recicláveis. As residências, através da compostagem, produzem húmus com os 

resíduos orgânicos. Nas cidades estão distribuídos contêineres com as cores 

específicas para cada tipo de resíduo. Jackson comentou que na Alemanha foram 

realizadas campanhas de educação ambiental por mais de dez anos para que se 

conseguisse chegar nesse resultado. Marlene questionou sobre a gestão dos 

Resíduos Industriais. Jackson respondeu que é de responsabilidade do próprio 

gerador. Evandro Bet questionou qual o prazo para o PMGIRS ficar pronto. Jackson 

respondeu que era pra estar pronto ainda em agosto de 2012, porém o prazo foi 

prorrogado para agosto deste ano. Disse que, de acordo com o cronograma 

apresentado pela empresa CERNE, o plano será finalizado em julho deste ano. 

Angela perguntou se as ações serão discutidas na última etapa. Jackson respondeu 

que sim. Ela acrescentou, então, dizendo que deve ser discutido um modo de 

reduzir a produção de resíduos e de mudança da cultura da sociedade. Para o 

prefeito, um dos pontos do diagnóstico que deve ser analisado é a questão dos 

catadores. Comentou também que a escola possui um programa de coleta de 

resíduos recicláveis, e que já foi tentado implantar a coleta seletiva no município, 

porém não obtiveram êxito. Sibila ainda comentou que na Alemanha é feita uma 

campanha de coleta dos resíduos volumosos. A cada três meses eles são colocados 

na rua para que outras pessoa que estejam precisando possam adquiri-los, os que 

não forem recolhidos são coletados pela prefeitura que faz a destinação correta. 

Sem mais nenhum comentário, declarou-se encerrada a Audiência agradecendo a 

todos os presentes e convidando-os para que continuem participando da 

elaboração do plano através das audiências publicas. 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  

 

 

 

 

 


