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1. Identificação

Data: 20.03.2014
Horário: 9horas
Local: Câmara de Vereadores de Sul Brasil - SC

Profissionais: Jackson Casali – Engenheiro Químico e Franciele Koch

-

Auxiliar Administrativa
Demais participantes conforme lista de presença em anexo.

2. Objetivo da Atividade
Apresentar de forma simplificada o Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do
município;
Confirmar data e local da Audiência Pública do Diagnóstico dos Resíduos
Sólidos;
Coletar os dados faltantes e sanar algumas dúvidas para finalização do
diagnóstico.

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 exposição em equipamento multimídia, estimulando a
participação/contribuição dos presentes durante a apresentação.
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5. Encaminhamentos
Ficou acordado que os membros do Comitê ficarão responsáveis pela
mobilização do Grupo de Sustentação para que esses mobilizem a população para
participar da Audiência Pública e encaminhar convites a rádios, jornais e na web e a
empresa Cerne Ambiental ficou responsável pela organização da Audiência, bem
como encaminhar modelos de convite para os membros do Comitê.

6. Considerações Avaliativas da Equipe
A atividade realizada pela equipe pretendeu dar continuidade aos trabalhos
do processo de elaboração do PMGIRS. 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.
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7. Apêndice
7.1. Relatório Fotográfico
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7.2. ATA
ATA 002/2014
Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e quatorze, às nove horas,
na Sala do Gabinete do Prefeito de Sul Brasil, Santa Catarina, realizou-se a segunda
Oficina do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS,
tendo como pauta a apresentação do Diagnóstico de Resíduos Sólidos de Sul Brasil.
Estavam presentes na oficina os integrantes da empresa Cerne Ambiental: o
Engenheiro Químico Jackson Casali e a Auxiliar Administrativa Franciele Koch, e o
Comitê Diretor Local conforme lista de presença em anexo. A reunião teve início
com a apresentação dos integrantes da empresa Cerne Ambiental, em seguida fezse a entrega do Relatório do Produto Três – Projeto de Mobilização Social (PMS) e
Legislação ao representante João Paulo Gubert, e após solicitou-se para que os
presentes assinassem a lista de presença. Durante a apresentação comentou-se que
a coleta dos resíduos recicláveis na zona rural é realizada, aproximadamente, a cada
três ou quatro meses. Esses resíduos são coletados pela própria prefeitura, que
realiza o mesmo trajeto do transporte escolar, e encaminha os mesmos para o
aterro onde é feita a reciclagem. Confirmou-se a data da Primeira Audiência Pública
para o dia quatro de abril deste mesmo ano, às nove horas, no Centro Municipal do
Idoso. Após a apresentação, esclareceu-se algumas dúvidas com o grupo sobre
Questionário do Diagnóstico da Situação do Município. Finalizando, os membros do
Comitê ficaram responsáveis pela mobilização das lideranças da sociedade, com o
intuito de concretizar o Grupo de Sustentação, e a empresa Cerne Ambiental ficou
responsável pela realização da próxima etapa. Nada mais havendo a tratar, eu,
Franciele Koch, lavro a presente ata que será encaminhada para apreciação dos
representantes das prefeituras.
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7.3. Slides da Apresentação

PMGIRS SUL BRASIL - SC

9

PMGIRS SUL BRASIL - SC

10

