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1. Identificação 

Oficina 5 do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Data: 24.07.2014 

Horário: 9:00h 

Local: Departamento de Assistência Social de Guatambu - SC 

 

Participantes: 

Profissionais da Cerne Ambiental: Jackson Casali – Engenheiro Químico e 

Darcivana Squena – Engenheira Ambiental; Profissionais da Associação dos 

Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC); e representantes do Comitê 

Diretor Local do município. 

 

2. Objetivo da Atividade 

� Mostrar e discutir as agendas de implementação e monitoramento do 

PMGIRS para o município; 

� Espaço aberto para discussão e manifestação de opinião do comitê com 

relação aos resíduos sólidos. 

 

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 

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

participação/contribuição dos presentes durante a apresentação.  
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5. Encaminhamentos 

Apresentou-se a de agenda de implementação do PMGIRS, na qual os 

membros do Comitê Diretor realizaram algumas sugestões e esclareceram suas 

dúvidas, sendo que a proposta foi aprovada pelos presentes. 

Discutiu-se também sobre o monitoramento das ações do PMGIRS, 

sugerindo a criação de um órgão colegiado para verificar a eficiência e eficácia das 

ações.   

 

6. Considerações Avaliativas da Equipe 

A atividade realizada pela equipe pretendeu finalizar os trabalhos iniciados 

referente a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, apresentando para o Comitê Diretor as diretrizes, prazos de implementação 

e monitoramento do plano.  

Avalia-se como positivo todo o processo de elaboração do PMGIRS, sendo 

que o Comitê Diretor contribuiu com informações, sugestões e realizou, dentro das 

possibilidades, a mobilização social da comunidade nas audiências publicas. 

Ressalta-se o papel importante da Associação dos Municípios do Oeste 

Catarinense (AMOSC), a qual acompanhou e assessorou toda a elaboração do 

plano, estimulando o município para a participação e engajamento em relação ao 

tema dos resíduos sólidos.  
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7. Apêndice 

7.1. Relatório Fotográfico 
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7.2. ATA 

ATA 008/2014 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às nove 

horas, no Departamento de Assistência Social de Guatambu, Santa Catarina, 

realizou-se a Quinta Oficina com o Comitê Diretor referente às Agendas de 

Implementação e Monitoramento 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 dos representantes do 

Comitê Diretor Local do município. O Sr. Jackson agradeceu a presença de todos 

nessa atividade que é a ultima referente a elaboração do PMGIRS, passando então a 

palavra a engenheira Darcivana que conduziu a apresentação. No espaço aberto no 

final da apresentação para discussão e manifestação de opinião do Comitê, 

surgiram os seguintes comentários: Sra. Maristela indicou a necessidade de se 

estabelecer também a paralisação da utilização de sacolas plásticas nos mercados e 

obrigatoriedade da utilização de sacolas retornáveis. Sra. Maristela indicou a 

possibilidade de se utilizar o mesmo destino dos resíduos de serviços da saúde, dos 

postos de saúde, para os medicamentos de saúde animal. Sr. Silvestre falou da 

possibilidade de se inserir nas metas a exigência de que os estabelecimentos que 

comercializam os medicamentos de saúde animal dêem a destinação final 

adequada, além da inclusão na legislação municipal. Sugere ainda que se façam 

discussões para criação de legislações estaduais e federal, em relação a esse 

resíduo. Sra. Juliana comentou que seria mais interessante ao invés da Epagri se 

colocar a FATMA como parceira. Sr. Silvestre, falou da importância de se investir na 

implementação do PMGIRS e que isso trará vários benefícios à saúde, e que a 

população muitas vezes não entende dessa forma. Sem mais nenhum comentário, 

encerrou-se a Oficina com o Sr. Jackson agradecendo a todos os presentes por toda 

colaboração despendida em todo o processo de elaboração, colocando a empresa a 
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disposição para quaisquer esclarecimentos e sugestões. Nada mais havendo a 

tratar, eu, Jackson Casali, lavro a presente ata que será encaminhada para 

apreciação dos representantes da prefeitura. 
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7.3. Slides da Apresentação 
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