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1. Identificação 

Oficina 5 do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Data: 25.07.2014 

Horário: 9:00h 

Local: Câmara de Vereadores de Sul Brasil - 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 

referentes à 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 cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às Nove horas, 

na Câmara de Vereadores de Sul Brasil, 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, além dos representantes do Comitê Diretor Local do município e 

representantes da Udesc. O Sr. Jackson agradeceu a presença de todos nessa 

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

palavra à 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: Sr. João Paulo questionou qual a idéia que os 

outros municípios têm quanto a gestão associada, pois eles pretendem encerrar o 

aterro que existe no município e, a priori, estarão contratando empresa terceirizada 

mas querem participar da gestão associada. Sr. Jackson respondeu que a maioria 

dos municípios acha ótima a idéia da gestão associada, porém ainda deverá haver 

varias reuniões para que se defina qual o tipo de destinação final adequado. Sra. 

Alexsandra questionou, referente aos resíduos da construção civil (RCC), como 

proceder com os munícipes que resolvem fazer uma reforma. Sra. Darcivana citou 

que é importante se ter um planejamento, para que seja alocada uma caçamba em 

frente a obra/residência ou solicitar o recolhimento desses resíduos. Sr. Daniel 

expos a importância de se ter instituir/criar taxas e até multas, alem da informação 

que deve ser amplamente repassada aos munícipes para que tenham ciência sobre 

a necessidade de dar o destino adequado, e de que a responsabilidade dos RCC são 

do próprio gerador. Sr. João Paulo questionou a situação dos cemitérios, quanto a 

fiscalização do ministério publico. Sr. Daniel falou da importância de buscar suprimir 

o crescimento dos cemitérios irregulares das comunidades rurais para que não se 
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continue com a contaminação dos solos e corpos d’água. Sra. Alexsandra citou que 

é necessário se iniciar o destino correto, referente aos esgotos sanitários, antes de 

se ter multas e cobranças por parte do Ministério Publico. Sr. Daniel comentou 

sobre a importância da fiscalização, citando um exemplo de empresas, em seu 

município, que foram flagradas destinando o resíduo recolhido de fossas sépticas 

nos mangues ou corpos d’água. Sra. Alexsandra colocou que se deve sensibilizar a 

população quanto a saúde, pois ao se destinar os remédios de forma inadequada 

pode-se estar favorecendo o crescimento e desenvolvimento de bactérias resistes 

aquele tipo de medicamento e que cada vez mais haverá a necessidade de se 

consumir medicação mais forte. Sr. João Paulo citou que devido à lei do acesso a 

informação haverá necessidade de o município implantar uma ouvidoria para todos 

os setores da administração. 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 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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