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1. Identificação

Data: 18.02.2014
Horário: 14 horas e 00 minutos
Local: Gabinete do Prefeito de Serra Alta - SC

Participantes:
Profissionais da Cerne Ambiental: Jackson Casali – Engenheiro Químico e
Larissa B. Back – Assistente Social
Profissionais da AMOSC: Vera Sartoretto e Juliana S. Guarda
Comitê Diretor Local: Secretários: do Planejamento - Delmar Frantz, da
Administração - Vanderlei Rui de Gaspari, da Agricultura e Meio Ambiente - Alex
Cerezolli, do Urbanismo, Rafael Marim, e da Secretaria da Saúde - Claudia Maria
Spiorin.

2. Objetivo da Atividade
Apresentar a legislação que norteia a elaboração do PMGIRS;
Apresentar o Projeto de Mobilização Social;
Divulgar o processo, as formas e canais de participação e informar os
objetivos e desafios do PMGIRS;
Disponibilizar as informações necessárias à participação da sociedade nas
fases decisórias do Plano;

3. Relato da atividade
O relato da atividade está descrito na ata realizada da oficina, conforme
segue anexo a este relatório.
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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.

5. Encaminhamentos
Ficou acordado que os membros do Comitê ficarão responsáveis pela
mobilização das lideranças, com intuito de compor o Grupo de Sustentação, e a
empresa Cerne Ambiental ficou responsável pela organização da próxima etapa e
finalizar o questionário sobre o diagnóstico ambiental.

6. Considerações Avaliativas da Equipe
A atividade realizada pela equipe pretendeu dar continuidade aos trabalhos
iniciados na primeira reunião realizada na Amosc. Avalia-se que o objetivo principal
da oficina foi atingido, na medida em que os participantes contribuíram trazendo
reflexões acerca do contexto do município referente à temática dos resíduos
sólidos.
Foi possível identificar e validar os instrumentos para serem utilizados na
mobilização social, seja para a formação do grupo de sustentação como para as
audiências públicas. Destaca-se que os participantes do Comitê Diretor Local se
comprometeram em participar das atividades até o término da elaboração do Plano
Municipal.
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7. Apêndice
7.1. Relatório Fotográfico
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7.2. ATA
ATA nº 001/2014

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, no
gabinete do prefeito da Prefeitura Municipal de Serra Alta -SC reuniram-se os
integrantes Jackson Casali – Engenheiro Químico e Larissa Brand Back – Assistente
Social, os secretários: do Planejamento - Delmar Frantz, da Administração Vanderlei Rui de Gaspari, da Agricultura e Meio Ambiente - Alex Cerezolli, do
Urbanismo, Rafael Marim, e da Secretaria da Saúde - Claudia Maria Spiorin, além
das representantes da AMOSC, Vera Sartoretto e Juliana S. Guarda. Conforme a
pauta da reunião, inicialmente realizou-se a apresentação do Comitê Diretor Local,
seguido da explanação da Legislação, que normatiza a elaboração do PMGIRS. Na
sequência, foi apresentado o Projeto de Mobilização Social – PMS, com a finalidade
de disponibilizar as informações necessárias à participação da sociedade nas
diversas etapas do PMGIRS e estimular os diversos segmentos sociais a participarem
do processo de elaboração e planejamento, do acompanhamento e fiscalização das
metas e ações previstas pelo PMGIRS. Os membros do Comitê informaram que a
empresa responsável pela coleta de lixo é a Tucano e que não é realizada coleta
seletiva no município, bem como dos problemas que isso representa ao meio
ambiente e para o município. Vanderlei citou alguns projetos realizados em parceria
com SDR de Maravilha e Rotary Club, respectivamente sobre a limpeza nas margens
dos rio e da BR. Sobre a coleta na zona rural informaram que a prefeitura realizada
ações durante o ano e que depositam no aterro sanitário da Tucano. Na
oportunidade também foi apresentado o portal web específico do PMGIRS, sendo
mais uma forma de participação da sociedade na elaboração e acompanhamento
do plano. Ressalta-se que na página da prefeitura foi viabilizado um link de fácil
acesso ao portal. Na segunda parte da reunião foi realizado o preenchimento do
questionário do diagnóstico municipal, onde foi levantada a situação atual do
município, desde os serviços de varrição e capina ao destino de entulhos. O
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questionário foi parcialmente respondido, faltando pesquisar alguns dados
referentes à estrutura do município. Para a próxima etapa, os membros do Comitê
ficaram responsáveis pela mobilização das lideranças, com intuito de compor o
Grupo de Sustentação, e a empresa Cerne Ambiental ficou responsável pela
organização do diagnóstico municipal. Nada mais havendo a tratar, eu Larissa Brand
Back, lavrei a presente ata que será encaminhada para apreciação dos
representantes das prefeituras e terá em anexo a lista dos presentes.
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7.3. Slides da Apresentação
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