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1. MOBILIZAÇÃO SOCIAL E CONSTRUÇÃO DO PORTAL WEB 

 

O presente documento relata as formas de mobilização social adotadas para o 

trabalho junto à população, contribuindo para o desenvolvimento de ações de 

mobilização e participação popular no processo de elaboração PIGIRS – AMAUC. 

Embora entendidas como fundamentais para o desenvolvimento deste plano, o 

protagonismo popular está longe de ser espontâneo e por isso a necessidade 

constante de equipes técnicas que fomentem esta prática. 

Ao desenvolvermos a metodologia utilizada aqui descrita tomamos por base o 

preconizado pelo termo de referência da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável de Santa Catarina e as suas prerrogativas legais. 

Junto aos instrumentais técnicos de mobilização adotados, procuramos manter 

o fortalecimento de canais de comunicação entre a população e agentes públicos, 

envolvendo-os na compreensão que prevê o planejamento da gestão de resíduos 

sólidos em um universo temporal de 20 anos. 

As ações aqui descritas caminharam no sentido de instrumentalizar a 

população com elementos que possibilitassem o seu protagonismo, com a convicção 

de que um plano não se constrói de uma forma aleatória - “de um dia para outro”, mas 

se manifesta através de avanços e retrocessos por meio de processo complexo 

presente no cotidiano da comunidade. 

Faz parte desta etapa também a construção de um portal web, que terá por 

objetivo atender o desenvolvimento do PIGIRS dos municípios participantes servindo 

como um dos meios para a mobilização social dos envolvidos na elaboração do Plano. 

O portal será o principal meio de divulgação do andamento do Plano e de seus 

eventos, assim como instrumento para disponibilização dos conteúdos produzidos 

durante a elaboração dos mesmos, cumprindo a função de difusão das informações 

para a sociedade e para os técnicos envolvidos nesta área. 
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1.1. CONSTRUÇÃO DE PORTAL WEB 

 

O Consórcio Lambari, para atender o pressuposto de mobilização social 

previsto no Termo de Referência para o desenvolvimento do PIGIRS em todos os 

municípios participantes, com a finalidade de servir como um meio de mobilização 

social, desenvolveu um mecanismo on-line como principal instrumento de divulgação 

do andamento dos Planos e seus eventos. Servirá também como instrumento de 

divulgação da produção dos mesmos, construindo um espaço de comunicação virtual 

denominado Portal WEB.  

Desta forma abriu um edital de cotação de valores, para empresas desta área 

e através de avaliação foi contratada a empresa BY CODE TECNOLOGIA de 

Londrina/PR que atende os quesitos propostos pelo Edital. 

Assim, este Portal WEB, com endereço http://www.pmgirsamauc.com.br, 

possibilita disponibilizar todos os conteúdos produzidos durante o processo de 

construção do Plano por cada município da região AMAUC. Sendo que para cada um 

dos 16 municípios existe uma página, onde é possível administrar dinamicamente 

conteúdos importantes de uma forma rápida, prática e de fácil acesso.   

Todas as funcionalidades foram desenvolvidas ainda nas versões mais 

recentes dos navegadores Explorer, Google, Chrome, Mozila e Safari. O Consórcio 

Intermunicipal Lambari através da empresa contratada criou um ambiente de internet, 

disponível vinte e quatro horas. A implementação deste sistema foi aprovada, 

conforme os documentos gerados já citados, disponibilizados em ambiente WEB para 

a sua homologação. O Portal WEB será uma ferramenta de mobilização social, 

sistematizada e atualizada na finalização de cada uma das metas do PIGIRS ou 

quando solicitado pelos Comitês Diretores. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pmgirsamauc.com.br/
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1.1.1. DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS 

 

Os internautas poderão em qualquer tempo, acessar as seguintes 

funcionalidades: 

a) Notícias: Através da informação de notícias mais recentes sobre o 

andamento do Plano de cada município; haverá ainda um link para o acesso a 

listagem de notícias passadas já publicadas e um gerenciador de conteúdo que 

possibilite a inclusão, edição e remoção (integral) da notícia através de um editor 

HTLM. 

b)  Fórum de Discussão: Esse Fórum possibilita a visita dos colaboradores 

do Plano, com textos e assuntos relacionados ao tema Resíduos Sólidos, que serão 

efetivamente publicados, caso aprovados pelo administrador deste Portal.  

 c)  Biblioteca: Nesse Portal serão incluídos documentos relacionados à 

construção do Plano, tais como: Legislação vigente; Publicação do Convênio para a 

elaboração do Plano; Atas de Audiências Públicas; Editais de Convocação de 

Audiências Públicas; Material utilizado nas Oficinas dos Comitês Diretores Locais; 

Materiais utilizados nas Audiências Públicas. Também haverá uma listagem 

atualizada permanentemente dos documentos existentes, separados e organizados 

por categorias. 

d)  Questionário on-line: Direcionado para obter informações sobre a 

realidade dos municípios integrados no que diz respeito à gestão local dos resíduos 

sólidos em cada município. Serve de base para a identificação dos principais aspectos 

da realidade local, e como base para um aprofundamento posterior deste diagnóstico 

realizado através de visitas técnicas a campo em cada município. Esse mecanismo 

facilita muito o processo de pré-diagnóstico local. No questionário existem 14 

perguntas fechadas sobre a Gestão Local dos Resíduos Sólidos que será respondido 

pelos Comitês Diretores Locais dos 16 municípios, com base na realidade local. 

e)  Informações de contato: Nesse portal existe uma área destinada a 

informar o endereço e telefone de contato de cada uma das equipes responsáveis 

pela execução do PIGIRS. Junto com as informações de contato existe um formulário 

de texto para a comunicação, contendo os campos: assunto, texto e e-mail. 
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1.1.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

 

Neste Portal haverá disponibilidade para outros servidores WEB de código 

aberto, propostos pelo Termo de Referência: Apache Web Server; Nignx; Servidores 

Ruby Rails (Thin, Mongrel, Puma); Servidores Java (TomCat; Jetty). 

 

1.2. PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL – PMS 

 

A mobilização social é um dos principais pilares da construção do PIGIRS – 

AMAUC para que se assegure a participação social em todas as etapas do processo, 

visando atender as necessidades e anseios da população. Além de desenvolver, junto 

às comunidades, a corresponsabilidade da gestão dos resíduos sólidos. 

Inicialmente descreveremos esse processo a partir das formas metodológicas 

que resultaram na participação social da população dos municípios da AMAUC que 

compreendem: Alto Bela Vista, Arabutã, Arvoredo, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, 

Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Paial, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, Seara 

e Xavantina. 

Nesse sentido discorreremos sobre os mecanismos de mobilização e 

divulgação do plano, desde o processo de construção de um portal web até a 

formação de espaços institucionalizados – Comitês Diretores Locais e Grupos de 

Sustentação que serão referência para a concretização das ações necessárias.  

Ressaltaremos como foram os resultados obtidos em relação a participação 

social, nas oficinas técnicas com os Comitês Diretores Locais, levando em conta o 

seu envolvimento e comprometimento em ser uma referência   em cada um dos 

municípios integrados. Também como aconteceu a mobilização em relação as 

audiências públicas, quais os resultados obtidos em cada uma das etapas e qual o 

impacto acarretado nos municípios em relação ao estabelecimento de um plano de 

resíduos. 

Por fim, faremos uma análise sobre a forma de participação alcançada, bem 

como a construção de espaços de controle social que assegurem a efetividade de 

monitoramento e avaliação de cada uma das metas deste trabalho.  
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Cabe salientar que todas as ações descritas tomam por base o proposto no 

projeto de mobilização social que aponta o detalhamento do processo operacional em 

todas as metas a serem executadas. 

A partir da sanção da Lei 12.305 em 2010, conhecida como Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, todos os Municípios brasileiros precisam ter um Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS, onde demonstrem sua capacidade de gestão 

dos resíduos. De acordo com a Lei, esses planos precisam ter um conteúdo mínimo 

apontando para soluções técnicas que estejam respaldadas no diagnóstico de cada 

município e suas particularidades. 

Além disso, o Poder Público Municipal precisa estabelecer normas para que as 

empresas apresentem sua capacidade de gerenciamento de resíduos, através de 

seus Planos de Gerenciamento.  

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a metodologia para a 

elaboração dos Planos Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é a 

participação permanente da população, buscando mecanismos de envolvimento e 

corresponsabilidade para a sua elaboração. 

Nesta perspectiva, cabe ao poder público, manter vivo o interesse dos 

participantes e garantir a estrutura física e equipe necessárias para bem atender às 

necessidades de todo o processo de mobilização e participação social.  

  Assim sendo, apresentam-se através deste projeto de mobilização social 

mecanismos para que a participação popular efetivamente aconteça no processo de 

elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos da região da 

AMAUC. 

Esse projeto aponta um detalhamento do processo operacional de todas as 

metas a serem executadas de acordo com o termo de referência proposto pela 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável/Diretoria de 

Saneamento e Meio Ambiente que aponta a organização do processo participativo. 

Tomando por base o termo de referência, esse projeto de mobilização social 

irá apontar: Formas e canais de participação da população, divulgando amplamente 

os objetivos e desafios do PIGIRS; mecanismos que estimulem a participação da 

população em todas as fases decisórias do Plano; mecanismos para que a população 

participe de todo o processo do Plano e fiscalize as ações previstas. 
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O projeto de mobilização social apontará ainda a programação detalhada e o 

cronograma das principais atividades; identificação dos atores envolvidos no processo 

de elaboração do Plano; divulgação do Plano nos 16 municípios integrados; 

detalhamento da forma de realização de reuniões técnicas, oficinas e audiências 

públicas; definição da metodologia adotada, dinâmicas adotadas em reuniões, oficinas 

técnicas e audiências públicas, considerando os objetivos e metas nas seguintes 

etapas: 1. Divulgação da elaboração do Plano; 2. Diagnóstico do Plano; 3. 

Apresentação e validação da gestão associada; 4. Apresentação das proposições e 

validação do PIGIRS; 5. Divulgação do PIGIRS. 

 

1.2.1. IDENTIFICAÇÃO DA REGIÃO DA AMAUC 

 

A região do Alto Uruguai Catarinense é a 6ª região na divisão geográfica do 

Estado de SC. Ao norte faz divisa com a região do Alto Irani e a região Meio Oeste de 

Santa Catarina; ao Sul com o Estado do Rio Grande do Sul; ao leste com a região do 

Meio Oeste de Santa Catarina e ao Oeste com a região do Alto Irani e região Oeste 

de Santa Catarina. 

Sob a ótica político-administrativa do Estado de SC, na região do Alto Uruguai 

Catarinense, situam-se duas unidades das Secretarias de Desenvolvimento Regional: 

A 33ª SDR situada em Seara, abrange os municípios de Seara, Xavantina, Arvoredo, 

Arabutã, Ipumirim, Lindóia do Sul, Itá e Paial. E a 6ª SDR, localizada em Concórdia e 

que abrange os municípios de Concórdia, Peritiba, Piratuba, Ipira, Irani, Presidente 

Castello Branco e Alto Bela Vista. 

De acordo com a classificação de Koeepen, o tipo climático do território do Alto 

Uruguai é Cfa (clima temperado úmido com verão quente). A temperatura média anual 

varia entre 18 e 19º C, enquanto que a precipitação média anual permanece entre os 

1.700 a 1.900 mm/ano. A umidade relativa do ar oscila entre os 76% e 78%. 

A região do Alto Uruguai Catarinense situa-se na bacia hidrográfica do Rio 

Jacutinga e contíguas. 

Na Região do Alto Uruguai Catarinense habitam 146.022 pessoas, distribuídas 

em 16 (dezesseis) municípios, que ocupam uma área de 3.311,4 Km2, o que 
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representa 3,48% de todo o território do estado de Santa Catarina. Os municípios são 

assim denominados: Alto Bela Vista; Arabutã; Arvoredo; Concórdia; Ipira; Ipumirim; 

Irani; Itá; Jaborá; Lindóia do Sul; Paial; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; 

Seara e Xavantina. 

Em relação à distribuição da população dos meios urbano e rural, assim 

constituída conforme Tabela 1, segundo CENSO IBGE/SC 2010. 

 
Tabela 1 – População dos municípios da AMAUC 

Município 
População 

Urbana 
População 

Rural 
População 

Total 

Alto Bela Vista 605 1.400 2.005 
Arabutã 1.037 2.886 4.193 
Arvoredo 497 1.759 2.256 
Concórdia 54.872 13.755 68.627 
Ipira 2.521 2.231 4.752 
Ipumirim 3.148 4.072 7.220 
Irani 6.522 3.012 9.354 
Itá 4.058 2.369 6.427 
Jaborá 1.605 2.436 4.041 
Lindóia do Sul 1.930 2.712 4.642 
Paial 336 1.427 1.763 
Peritiba 1.481 1.507 2.988 
Piratuba 2.855 1.931 4.786 
Presidente Castello Branco  552 1.172 1.724 
Seara 11.589 5.333 16.922 
Xavantina 1.118 3.024 4.142 
Total População 94.996 51.026 146.022 

         Fonte: CENSO IBGE/SC, 2010. 

 

Pelos dados acima apontados, 65% da população está na área urbana dos 

municípios e 35% na área rural. Esse cenário não difere do que ocorre no estado de 

SC, onde a maioria da população, 84%, reside na área urbana e 16% na área rural, 

segundo Censo do IBGE 2010. 

A economia regional se caracteriza pela existência de agroindústrias, sendo a 

mais expressiva a BRF FOODS, localizada no município de Concórdia; a Seara JBS- 

Friboi, localizada em Seara; ainda a AGROFRANGOS com sede no município de 

Ipumirim e a SULBRASIL em Lindóia do Sul, essas em menor escala de produção. 

Destaque para o crescimento da economia através da Cooperativa de 

Transporte COOPERCARGA, área da construção civil, indústria moveleira, o 

comércio e área de prestação de serviços. 
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No meio rural existem agroindústrias de produção de peixes e Cooperativas na 

perspectiva da agregação de valor aos produtos pelas unidades de produção 

agrofamiliar.  A produção agrofamiliar é feita através do plantio de: arroz, cana-de-

açúcar, feijão, fumo, mandioca, milho, trigo e uva. Dedica-se também à criação de 

bovinos, aves, ovinos e suínos; produzem leite, mel de abelha, ovos, peixes, 

hortaliças, frutas, temperos, conservas/geleias e laticínios. Há que se ressaltar que os 

agricultores familiares concorrem em grande parte para a geração desses produtos, 

pois, 66,20% dos estabelecimentos rurais da região têm entre 10 e 20 hectares. Isto 

demonstra a importância do Setor Agropecuário para ocupação da mão de obra 

regional.   

 

1.2.2. INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO 

 

O Convênio visa à transferência de recursos financeiros para Elaboração de 

Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos, da Região da Associação dos Municípios 

do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, proposto no Termo de Referência elaborado 

pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS, para 

atender as exigências previstas na Lei Federal nº 12.305/2010. E seu Decreto 

Regulamentador nº 7.404/2010, dará sustentação financeira para a operacionalização 

das atividades propostas pelo Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos da região AMAUC, incluindo o presente projeto de  mobilização social. 

Os trabalhos de consultoria desenvolvidos através de transferência nº  2013 TR  

4793, firmado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável  de Santa 

Catarina / Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente e Associação  dos  Municípios 

do Alto Uruguai Catarinense que conta com a responsabilidade técnica do Consórcio 

Integrado de Gestão Ambiental Participativa do Alto Uruguai Catarinense – Consórcio 

Lambari e fiscalização da Espaço Urbano/Joaçaba, tem por objeto a “Elaboração de 

Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos”, conforme  Termo de 

Referência em questão. 
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1.2.3. INTRODUÇÃO AO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

A Lei Federal 12.305/2010 aponta a normatização que direcionará o Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada da região AMAUC-PIGIRS, instrumento de grande 

importância para a Gestão de serviços dos Resíduos Sólidos em todos os municípios, 

incluindo ações intermunicipais. 

Esse plano, no processo da sua elaboração, prevê em todas as suas metas a 

participação social e organização institucional, que exige um conjunto de mecanismos 

operacionais para o acesso da população nestes espaços participativos através do 

Projeto de Mobilização Social. 

O Projeto de Mobilização social tem como principal mecanismo de ação, a 

sensibilização da sociedade sobre a relevância e participação do Plano Intermunicipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na sua elaboração. Por meio desse 

planejamento o processo é organizado, de formas que a própria população local 

elabora o diagnóstico, avaliação e auxilia na definição de cenários futuros para a 

Gestão local dos Resíduos Sólidos. 

Um dos objetivos fundamentais, estabelecido pela Lei 12.305, é a ordem de 

prioridade para a gestão dos resíduos, que deixa de ser voluntária e passa a ser 

obrigatória: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O processo de 

construção dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos deverá levar em conta 

mudanças de hábitos e de comportamento da sociedade como um todo. 

Nesse sentido, o diálogo terá papel estratégico, e será mais eficiente se 

acontecer com grupos organizados e entidades representativas dos setores 

econômicos e sociais de cada um dos 16 municípios da AMAUC participantes desta 

proposta.  

Para que os resultados desta tarefa coletiva sejam positivos, e as 

responsabilidades de fato compartilhadas por todo o diálogo permanente entre os 

vários segmentos sociais será muito importante a participação social, que ainda 

representa um grande desafio para a construção de sociedades democrática. Isso por 

que constitui instrumento de avaliação da eficácia da gestão, e da melhoria dos 

serviços públicos.  Ainda se vive muito a cultura da não participação. Quando existe o 
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processo participativo se pressupõe a convergência de propósitos, a resolução de 

conflitos, aperfeiçoamento da convivência e a transparência dos processos decisórios 

de interesse comum da população. Por esta razão a participação dos diferentes atores 

sociais tem desempenhado papel importante para o processo de avaliação e para a 

elaboração de políticas públicas. 

Para que esse processo seja de fato legítimo na construção do PIGIRS o poder 

público deve assumir papel orientador e provocador desse diálogo com a sociedade, 

por intermédio das diferentes formas de participação social. 

Assim sendo, esse projeto de Mobilização Social, cria mecanismos de 

divulgação e comunicação para disseminação e o acesso as informações sobre o 

diagnóstico, avaliação de todo o processo, assim como informações técnicas sobre 

resíduos e eventos previstos para a construção do PIGIRS. Exemplos: o Portal WEB, 

cartilhas, programas de rádio, cartazes e convites entre outros meios de comunicação.  

Aqui se apresentam os mecanismos que facilitam a participação social tomando 

por base o Termo de Referência, um deles é o que direciona a organização 

institucional de participação. Esta organização será através da criação de 16 Comitês 

Diretores Locais e 16 grupos de sustentação na região AMAUC. Outra forma de 

mobilização será a realização de oficinas de capacitação com o Comitê Diretor como 

uma das estratégias de ação em cada etapa que antecede as audiências públicas e 

que será um espaço participativo de validação de cada uma das etapas do PIGIRS. 

As ferramentas definidas no Plano de Mobilização Social através do Termo de 

Referência auxiliarão a difusão de informações de forma clara e objetiva, atendendo 

todos os municípios integrados neste processo, acolhendo dúvidas, críticas e 

sugestões e as respondendo de forma satisfatória, evitando possíveis conflitos 

decorrentes da divulgação de informações incorretas e incoerentes com as ações a 

serem executadas. Também contribuirão para o processo de diagnóstico das 

comunidades dos municípios, uma vez que as ações participativas, enfatizadas no 

Plano e, de acordo com o Termo de Referência, permitirão maior eficácia. Ressalta-

se a importância do repasse dos recursos financeiros por parte da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina/ Diretoria de Saneamento 

e Meio Ambiente em cumprimento a legislação vigente. 
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1.2.4. OBJETIVOS DO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

Objetivo geral: 

Assegurar a sensibilização de representantes municipais da região AMAUC 

quanto à relevância do processo de elaboração do PIGIRS e a importância da 

participação ao longo do processo. 

 

Objetivos específicos: 

 Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participação e 

informar os desafios para a elaboração do Plano; 

 Disponibilizar as informações necessárias à participação qualificada da 

sociedade nos processos decisórios do PIGIRS; 

 Estimular todos os Comitês Diretores Locais para acompanhar, cooperar 

e fiscalizar a elaboração do PIGIRS; 

 Assegurar uma ampla participação social a partir da discussão de 

problemas locais de cada um dos municípios integrados no PIGIRS da região AMAUC;  

 Sensibilizar os gestores e técnicos municipais sobre o fomento de ações 

de Educação Ambiental e mobilização social, de forma permanente, com vistas a 

apoiar os programas, projetos e ações de gestão de resíduos sólidos a serem 

implementadas através do PIGIRS. 

 

1.2.5. METODOLOGIA DO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

Para atender o disposto no Termo de Referência Convênio de 31/01/2014 

AMAUC/Consórcio Lambari após amplo diálogo com toda a equipe técnica, a 

construção deste Projeto de Mobilização Social aqui apresentado, ocorreu no início 

do processo, onde foram planejados todos os procedimentos metodológicos que 

serão adotados ao longo do processo para garantir ampla participação social. 
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Esse Projeto de Mobilização social proverá todos os meios necessários para 

atingir os 16 municípios participantes do PIGIRS da região AMAUC para tal, os 

eventos propostos serão realizados em âmbito municipal e também regional. 

O processo de mobilização social compreende tanto a população urbana 

quanto a população rural de cada um dos dezesseis municípios da AMAUC.   

Ocorre conforme o previsto pelo Termo de Referência, com base na 

participação social e ordenamento institucional. 

Por meio deste documento apontamos a descrição das atividades necessárias 

para alcançar os objetivos propostos na mobilização. Abaixo estão descritas as etapas 

para a organização do processo participativo nos municípios: 

a)  Comitê Diretor Local: Inicialmente será constituído um Comitê Diretor 

Local formado por representantes dos principais órgãos do município. Cada uma das 

dezesseis prefeituras integrantes deste PIGIRS deverá nomear no mínimo 05 (cinco) 

representantes (gestores ou técnicos) considerando a interface de atuação envolvida 

no tema relacionado a Resíduos Sólidos, neste caso podemos apontar como 

importantes: Secretarias Municipais de Agricultura; Meio Ambiente, Urbanismo e 

Obras, Saúde, Assistência Social, Saúde etc. 

O Comitê Diretor Local deverá ter um coordenador, que serve como referência 

para o andamento dos trabalhos no município. 

Esse Comitê Diretor Local tem como atribuições: Acompanhar e cooperar no 

processo de mobilização social; Deliberar sobre estratégias e mecanismos que 

assegurem a implantação do Plano; Propor e garantir locais para a realização das 

reuniões técnicas e audiências públicas; Sugerir alternativas sob o ponto de vista local 

sobre a gestão de resíduos sólidos; Validar conteúdos técnicos que serão 

apresentados nas audiências públicas; Validar ações integradas de gestão dos 

resíduos sólidos; Auxiliar na mobilização local para assegurar participação nas 

audiências públicas; Participar das audiências Públicas.   

Os Comitês Diretores serão apontados através de Decreto de Nomeação do 

Poder Executivo Municipal, formalmente entregue ao Consórcio Lambari. 
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b)  Grupos de Sustentação: A equipe de trabalho do Consórcio Lambari 

compromete-se em um segundo momento em prestar orientações a cada Comitê 

Diretor Local para constituir o Grupo de Sustentação local.  

Este Grupo de Sustentação é um fórum de discussão permanente no município, 

responsável pelo engajamento de todos os segmentos relacionados com a Gestão 

dos Resíduos Sólidos ao longo do processo de elaboração do PIGIRS.  Serão atores 

socais responsáveis por participar das audiências públicas. Deste grupo fazem parte 

representantes do setor público, privado e da sociedade organizada, deverão ser 

considerados todos que de alguma forma estejam ligados com esta área tais como: 

Movimentos Sociais e Sindicais; Empresas; Universidades; Escolas de Ensino Médio; 

Grupos organizados com Clubes de Mães, Grupos de Jovens; Grupos de Idosos; 

Associação de Moradores; Conselheiros Municipais.  Na Listagem dos integrantes 

deste Grupo de Sustentação devem constar: Nome completo, e-mail, telefone, 

município. 

c)  Divulgação: Após análise documental e estudos sobre a legislação   

vigente de resíduos sólidos, e ainda tomando por base o Termo de Referência deste 

Edital, considerando a importância do PIGIRS e seus desdobramentos na 

abrangência da região AMAUC, concluiu-se que a participação social acontece em 

todas as fases do Plano, de forma representativa, voluntária ou espontânea. 

Poderá ser mensurada de acordo com o número de eventos realizados por 

cada um dos municípios. Os mecanismos de participação serão através de pesquisa 

de opinião pública realizada durante a realização de eventos ou aplicadas em locais 

estratégicos e ainda através do PORTAL WEB. 

Tomando por base as metas de mobilização social a serem desenvolvidas, 

teremos ao longo deste processo, atividades de abrangência municipal e também 

regionais. 

d)  Audiências públicas: Para assegurar o processo de elaboração e 

implantação do PIGIRS, com base no que preconiza o Termo de Referência do Plano. 

e)  Materiais de mobilização social: Serão confeccionadas pela equipe 

Técnica do Consórcio Lambari que servirão de apoio na divulgação 
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1.2.6. OFICINA SOBRE O PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E LEGISLAÇÃO (ATIVIDADE 

REGIONAL) 

 

Acontecem periodicamente com os Comitês Diretores Locais como uma etapa 

que antecede as audiências públicas para a difusão de informações, apresentação de 

dados obtidos no diagnóstico, discussão sobre alternativas estudadas, avaliação e 

definição de modelo de Gestão e Manejo dos Resíduos Sólidos, validação dos 

produtos, apresentação da proposta final consolidada e outras ações. 

Para cada uma das oficinas haverá registros através de relatório elaborado pela 

equipe técnica responsável pela elaboração do PIGIRS contratada pelo Consórcio 

Lambari, que descreverá a metodologia adotada, registro por meio de ata, lista de 

presença e lista de contribuições dos participantes com as devidas análises e 

sugestões além da identificação dos coordenadores de cada Oficina.  No total, serão 

05 (cinco oficinas) envolvendo 16 (dezesseis) municípios da AMAUC, que serão 

realizados na sede da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – 

Auditório da sala de reuniões, sido a Rua Marechal Deodoro, nº 772, Edifício Miragem 

Offices, 12º andar, centro, Concórdia-SC. 

a)  Objetivo: Nivelar o conhecimento dos comitês Diretores Locais sobre 

Portal Web projeto de mobilização social e legislação para todos os municípios 

participantes do PIGIRS. 

b)   Planejamento: A Capacitação sobre o portal WEB e Legislação será 

preparada pela Equipe Técnica da Empresa Consórcio Lambari.  

Instrutores da capacitação/ Oficina: A capacitação/ Oficina será ministrada 

pelos técnicos do Consórcio Lambari, Espaço Urbano e AMAUC.  

Metodologia: A metodologia adotada para a capacitação será explanação de 

slides em PowerPoint e espaço para questionamento. Logo após a exposição houve 

a aprovação do portal WEB pelos Comitês Diretores Locais. 

Material didático: Apresentação em PowerPoint. 

Registro da capacitação: As manifestações dos participantes deverão ser 

registradas e colocadas no relatório mensal em que ocorrer o evento, fazendo parte 

deste a lista de presença dos participantes, ata e fotos. 
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Forma de divulgação: Os participantes, membros dos comitês Diretores, 

serão informados da capacitação/ oficinas através de convites nominais e telefonemas 

feitos pelo coordenador da Equipe Técnica do Consórcio Lambari. 

Abrangência da divulgação: Membros dos Comitês Diretores Locais dos 16 

municípios da região AMAUC. 

Forma de registro do evento: O evento será registrado por meio de lista de 

presenças, ata e fotos. 

Material de apoio: Lista de presenças, 16 apostilas, 01 apresentação em 

PowerPoint, 01 notebook, 01 multimídia, 01 urna e máquina fotográfica. 

Conteúdo programático: Apresentação das Equipes Técnicas do Consórcio 

Lambari e da consultora contratada Espaço Urbano, Apresentação da Política 

Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, conceituação do PIGIRS, Desafios 

Municipais da Gestão dos Resíduos Sólidos e Legislação em vigor, Mudanças 

Institucionais no País, Termo de Referência para elaboração do PIGIRS, Metas do 

Termo de Referência, Apresentação para a Validação do projeto de mobilização social 

e apresentação do Portal WEB. 

Público-alvo: Todos os membros dos Comitês Diretores da AMAUC. 

Local/data/horário: Todas as oficinas serão regionais, sendo estas no 

Auditório da sede da AMAUC, com datas e horários agendados previamente. 

c)  Programação do evento: O evento foi programado para ocorrer da 

seguinte forma: 1º Momento: Recepção dos convidados com entrega de apostila, e 

assinatura da lista de presença. 2º Momento: Abertura do evento pelo Secretário 

Executivo da AMAUC.  3º Momento: Apresentação das equipes Técnicas/ Momento: 

Auto apresentação dos municípios participantes pela representação de seus Comitês 

Diretores Locais. 4º Momento: Capacitação por meio de apresentação de Slides com 

os temas do Conteúdo Programático pelos Técnicos das empresas. 5º Momento: 

Espaço para esclarecimento de dúvidas e questionamentos relacionados à 

apresentação. 6º Momento: Validação do Portal WEB e projeto de Mobilização Social. 

7º Momento: Entrega das Senhas para a utilização do Portal WEB aos Comitês. 8º 

Momento: Encerramento e solicitação para que todos colaborem na divulgação do 

PIGIRS e seus eventos, reforçando os papéis dos comitês e seus membros. 
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O material gráfico disponibilizado para a realização de oficinas técnicas, 

reuniões de trabalho e audiências públicas, que ficarão sob responsabilidade da 

equipe do Consórcio Lambari, são os seguintes: 15.000 cartilhas temáticas e 250 

cartazes temáticos. A distribuição por município segue o disposto a seguir, tomando 

por base o nº de habitantes por município: 

 Alto Bela Vista: 201 cartilhas, para 2.050 habitantes; 

 Arabutã: 428 cartilhas, para 4.165 habitantes; 

 Arvoredo: 229 cartilhas, para 2.254 habitantes; 

 Concórdia: 7166 cartilhas, para 63.611 habitantes; 

 Ipira: 472 cartilhas, para 5.127 habitantes; 

 Ipumirim: 745 cartilhas, para 6.859 habitantes; 

 Itá: 643 cartilhas, para 6.769 habitantes; 

 Jaborá: 407 cartilhas, para 4.170 habitantes; 

 Lindóia do Sul: 468 cartilhas, para 4.797 habitantes; 

 Paial: 170 cartilhas, para 2.043 habitantes; 

 Peritiba: 296 cartilhas, para 3.238 habitantes; 

 Piratuba: 454 cartilhas, para 5.912 habitantes; 

 Presidente Castello Branco: 169 cartilhas, para 1.956 habitantes; 

 Seara: 1.739 cartilhas, para 15.782 habitantes; e 

 Xavantina: 413 cartilhas, para 4.321 habitantes. 

Toda a organização do local, em cada um dos municípios, e de material 

necessário para a realização das Oficinas com comitês Diretores Locais fica sob a 

responsabilidade da equipe técnica do Consórcio Lambari. 

Além deste apoio logístico, fica sob a responsabilidade da equipe técnica do 

Consórcio Lambari: Atualização das notícias do Portal WEB e Publicação de notícias 

sobre a realização do PIGIRS na imprensa local. 

Como contrapartida dos Municípios os Comitês Diretores Locais deverão: 

Alimentar os dados do diagnóstico do Portal WEB; realizar a mobilização local para 

as audiências públicas, através da emissão de convites nos meios urbano e rural, e 

realizar chamadas nas audiências públicas. 

 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

46 

1.2.7. RELATÓRIOS 

 

Os relatórios serão realizados após a conclusão de cada meta, detalhando 

qualitativamente e quantitativamente o alcance das ações desenvolvidas durante o 

período. Os mesmos encontram-se ao fim desse caderno contendo: relatório para 

cada meta do Plano, registros fotográficos, atas, listas de presença, e publicações 

desencadeadas frente às ações desenvolvidas.  

 

1.2.8. PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA META 2- DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

Ação 1 - Visita Técnica de Orientação de preenchimento do questionário 

do portal WEB (municipal): Na capacitação ocorrida na Meta1 com os comitês, os 

mesmos receberam uma senha e explicações para o preenchimento on-line no portal 

WEB de um questionário de 14 questões fechadas sobre a situação atual de 

gerenciamento dos resíduos sólidos locais. Para o preenchimento do mesmo foi 

realizado pelos técnicos do Consórcio Lambari visita in loco para esclarecimentos 

sobre o preenchimento deste questionário. 

Ação 2 - Levantamento de Dados in loco (Municipal): Com objetivo de dar 

continuidade ao processo de levantamento de dados para construção do Diagnóstico 

da gestão dos resíduos sólidos e a Limpeza Pública dos Municípios da Associação 

dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC - será apresentada a 

metodologia para as visitas, bem como as informações que serão levantadas. O 

processo de construção do Diagnóstico é uma etapa fundamental e deve ser realizada 

juntamente com os técnicos de cada município. A necessidade de obter a perfeita 

compreensão da forma como são realizados os serviços, demanda o 

acompanhamento dos técnicos e gestores responsáveis. Dessa forma, se faz 

necessário que cada município encaminhe o nome do técnico que acompanhará a 

Equipe do Consórcio Lambari no levantamento de dados e para o conhecimento da 

forma de prestação dos serviços. 

Ressalta-se que os questionários respondidos pelos técnicos municipais 

construíram um pré-cenário suficiente para explanar as principais informações sobre 
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a existência ou não de cada tipo de prestação de serviço. Com esse primeiro passo 

dado, a facilidade de caracterizar os serviços existentes será mais efetivo e 

possibilitará a realização do levantamento de campo com maior qualidade. 

Abaixo seguem os locais de visitação: 

 Destinação Final dos Resíduos Sólidos – Todos os pontos de destinação 

final dos resíduos sólidos gerados no Município serão passivos de visitação. Entre 

eles destacam-se os Lixões, Aterros Controlados e Aterros Sanitários. 

 Associação de Catadores/Recicladores – As associações de reciclagem 

deverão ser visitadas, bem como realizado todo levantamento qualitativo e 

quantitativo da geração dos resíduos, número de funcionários e a infraestrutura 

existente.  

 Resíduos Sólidos da Construção Civil – O processo de gestão dos RCC 

de cada município será retratado através do levantamento do modelo de gestão e 

legislação municipal vigente, assim como o levantamento dos pontos irregulares. 

Deve-se levantar se há empresas particulares que realizam a coleta e a destinação 

final destes resíduos, assim como verificar os pontos de disposição final. 

 Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde – Mapeamento dos principais 

pontos de geração dos RSS. Entre eles destacam-se Hospitais, Postos de Saúde, 

Farmácias. Deverá ser identificado qual a empresa que realiza a coleta dos resíduos 

para que esta seja avaliada juntamente com todo o processo de gestão dos RSS. 

 Unidades de Tratamento de Resíduos Orgânicos – As unidades de 

tratamento dos resíduos Orgânicos deverão ser avaliadas considerando o processo 

utilizado, características do subproduto gerado e por fim, a verificação da 

comercialização e/ou utilização dos adubos orgânicos. Todo processo passará por 

uma avaliação qualitativa e quantitativa. 

 Pontos de Entrega Voluntária – Comumente utilizado em Distritos e 

áreas rurais, os PEVs serão mapeados e avaliados, considerando seus estados de 

conservação e efetividade para coleta de acordo com sua locação. Neste processo, 

será observada também a demanda das localidades através da inexistência dos 

PEVs.  

 Logística reversa – A avaliação da implantação da Logística Reversa 

deve ser fomentada pelas instituições da esfera Federal, Estadual e Municipal. É de 

responsabilidade de cada município que introduza as legislações pertinentes, assim 
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como estruturar os pontos de devolução dos resíduos caracterizados com a logística 

reversa. Deverão ser mapeados esses pontos e avaliado o processo de implantação 

desta Política. 

 Coleta de Óleo Usado – A utilização de programas e campanhas que 

possibilitem a coleta de óleos usados deverá fazer parte da gestão dos Resíduos. Em 

busca de desenvolver estas ações, será avaliado se cada município possui seus 

programas, bem como a utilização dos prédios públicos para facilitar a entrega destes 

resíduos. Todos os pontos serão mapeados e georreferenciados. 

 Avaliação dos Serviços de Limpeza Pública – Ainda que o questionário 

traga a existência ou não do serviço específico existentes, a Equipe Técnica do 

Consórcio Lambari fará o levantamento dos equipamentos disponíveis, assim como 

levantará as principais demandas e problemas existentes com a gestão da Limpeza 

Pública em cada município. 

Ação 3 - Confecção de cartilhas e cartazes (regional): Serão produzidos 

materiais gráficos como cartilhas e cartazes para auxílio da divulgação do PIGIRS 

com informações didáticas para o uso e manipulação adequada dos resíduos sólidos, 

nas cartilhas, bem como divulgação dos eventos locais através de cartazes 

informativos. 

Ação 4 - Oficina de apresentação do diagnóstico e Oficinas 

intermunicipais (polos): 

a) Introdução: O diagnóstico é a base orientadora da Mobilização, é 

quando se buscam informações da realidade local de gestão dos resíduos sólidos dos 

16 municípios da AMAUC integrantes do PIGIRS. É preciso considerar todas as 

percepções sociais e conhecimentos dos atores sociais locais a respeito da gestão de 

resíduos. Além das características locais  socioeconômicas e culturais; considerar 

ainda  a realidade de como é  a prática local  em relação a: Resíduos de maior 

relevância; informações  sobre a coleta; legislação local em vigor; qualidade  dos 

serviços existentes; cobertura dos serviços para  resíduos sólidos (lixo  doméstico, da 

construção civil, dos serviços de saúde, resíduos tóxicos ou perigosos, varrição, 

roçagem, limpeza de espaços públicos); Iniciativas  de programas de Educação 

Ambiental; condições de acondicionamento; conhecimento sobre o destino final dos  

resíduos.  Deverão ser identificadas ainda as principais carências e deficiências e 

iniciativas relevantes em relação à gestão de resíduos sólidos no município ou região.  



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

49 

Desta forma é possível alcançar uma visão do contexto e nesta perspectiva a região 

será dividida em polos. 

Para o diagnóstico dos Resíduos sólidos da região AMAUC, além dos 

levantamentos locais, a região será dividida em 04 polos microrregionais baseados na 

proximidade dos municípios, estando os mesmos representados no mapa anexo a 

este projeto. Assim sendo a divisão de municípios será assim constituída: 

 
Figura 1 - Polo 1- Concórdia 
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Figura 2 - Polo 2 - Seara (município sede da reunião); Itá; Paial; Arvoredo e 
Xavantina 

 

 

 

Figura 3 - Polo 3 - Lindóia do Sul (município sede da reunião), Arabutã, Ipumirim e 
Irani 
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Figura 4 - Polo 4 - Peritiba (município sede da reunião), Ipira, Piratuba, Alto Bela 
Vista, Presidente Castello Branco e Jaborá 

 

 

 b) Objetivos:  

 Reunir os Comitês diretores locais dos 16 municípios, em forma de polos 

intermunicipais na busca de informações complementares sobre a gestão local de 

resíduos sólidos nos diferentes setores; 

 Identificar elementos que complementem o diagnóstico local e ainda, 

diante dos dados levantados de forma intermunicipal como forma de aprimorar o 

diagnóstico, mapear as informações obtidas em relação à gestão local dos resíduos 

sólidos identificando problemas e potencialidades comuns e ainda a apresentação de 

um diagnóstico técnico identificado pelos técnicos do Consórcio Lambari, nos 

municípios. 

c) Programação das reuniões microrregionais para realização do 

diagnóstico participativo e apresentação do diagnóstico técnico:  

A programação das reuniões dos polos estará dividida em duas etapas: A 

primeira etapa será no diagnóstico participativo, contando com a participação dos 

atores sociais dos municípios que estejam ligados à área de Resíduos Sólidos para a 

realização de um diagnóstico participativo. A segunda etapa desta reunião será a 
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apresentação de um diagnóstico técnico realizado com resultados identificados pela 

equipe do Consórcio Lambari. 

Detalhamento das ações da I Etapa da Reunião: 

1º Momento: Recepção dos convidados com distribuição da cartilha, e 

assinatura da lista de presença. 

2º Momento: Abertura do evento com apresentação de Slides sobre PIGIRS. 

3º Momento: Divulgação do cartaz que servirá como um dos meios de 

divulgação dos eventos do PIGIRS. 

4º Momento: Formação de grupos para discussão dos maiores problemas e 

potencialidades com relação dos resíduos sólidos do Polo Microrregional. 

5º Momento: Apresentação, debate e consolidação do material produzido pelos 

grupos. 

 

Detalhamento das ações da II Etapa da Reunião: 

6º Momento: Apresentação do Diagnóstico Técnico realizado pela equipe do 

Consórcio Lambari - Conteúdo programático: Apresentação do diagnóstico 

intermunicipal dos 04 polos, identificando problemas e potencialidades. 

7º Momento: Encerramento da reunião reforçando a participação de todos no 

processo, solicitando a ajuda dos presentes na divulgação e ainda reforçando a 

participação de todos no processo e ainda reforçando a importância da integração dos 

Grupos de sustentação neste processo, através de sua participação nas audiências 

públicas municipais. 

Metodologia adotada: Para estas reuniões, prevendo a realização do 

diagnóstico participativo na primeira etapa da reunião será adotada a metodologia da 

visualização móvel /ZOPP. Essa metodologia promoverá discussão para esclarecer 

dúvidas, gerenciar conflitos e levar o grupo a alcançar de forma consistente os 

objetivos propostos para a reunião. Para a segunda etapa, será realizada uma 

explanação realizada pelos técnicos sobre o diagnóstico identificado nos municípios. 

Material utilizado:  Na primeira etapa da reunião: Tarjetas, fita crepe e pincel 

atômico, na segunda etapa: será realizada exposição com slides em data show. 
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Resultados esperados: Levantamentos dos problemas e potencialidades 

existentes em relação à gestão dos Resíduos Sólidos que irão complementar o 

diagnóstico. Mapeamento problemas e potencialidades locais e regionais em relação 

à gestão de resíduos sólidos, através de atividade em grupo com destaque para ações 

e estratégias que irão complementar o diagnóstico para a sua validação. 

Instrutores da capacitação Oficina: A capacitação/ Oficina será ministrada 

pelos técnicos do Consórcio Lambari, Espaço Urbano e AMAUC.  

Registro da capacitação: As manifestações dos participantes deverão ser 

registradas e colocadas no relatório mensal em que ocorrer o evento, fazendo parte 

deste a lista de presença dos participantes, ata e fotos. 

Forma de divulgação: Os participantes, membros dos comitês Diretores, 

serão informados da capacitação/ oficina através de convites nominais e telefonemas 

realizados pelo coordenador da Equipe Técnica do Consórcio LAMBARI; 

Abrangência da divulgação: Membros dos Comitês Diretores e Grupos de 

Sustentação Locais dos 16 municípios da região AMAUC; 

Forma de registro do evento: O evento será registrado por meio de lista de 

presenças, ata e fotos. 

Público-alvo: Comitês Diretores e Grupos de Sustentação dos municípios que 

abrangem cada um dos 04 Polos. 

Local, data e horário: As reuniões serão realizadas em cada um dos 

municípios de cada polo em local e data agendadas posteriormente. 

Ação 5 - Audiência Pública de Validação do Diagnóstico: 

a) Introdução: Para assegurar o processo de elaboração e implantação do 

PIGIRS, com base no que preconiza o Termo de Referência do Edital com a 

participação da sociedade, a equipe técnica do Consórcio Lambari se compromete em 

organizar um calendário de execução das audiências públicas em cronograma 

previamente estabelecido envolvendo cada um dos 16 municípios da AMAUC, em 

cada uma das etapas.  Esse cronograma de audiências públicas será construído com 

os municípios integrados com no mínimo 15 dias de antecedência da data da 

realização da mesma. Observadas as etapas da elaboração do PIGIRS estão 

previstas as seguintes audiências públicas:  
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 Meta 1. Validação do diagnóstico (por polos de forma intermunicipal, 04 

audiências). 

 Meta 2. Validação da Análise de Possibilidades de Gestão Associada 

(por polos 04 audiências) 

 Meta 3. Validação PIGIRS (de forma municipal 16 audiências) 

Ressaltamos que os municípios que sediam os polos intermunicipais ficam 

responsáveis por informar o local da reunião. Sugere-se um local adequado para a 

realização do evento. No total, será realizado na região da AMAUC um total de (24) 

vinte e quatro audiências públicas. 

Como mecanismo de divulgação os municípios poderão contar com os agentes 

comunitários de saúde na distribuição de convites; utilização de cartazes 

motivacionais e informativos; avisos através dos meios de comunicação local 

impressa ou falada como programas de rádio etc. 

Para a realização das reuniões intermunicipais, cada município deverá dispor 

de transporte rodoviário para os interessados em participar, envolvendo, sobretudo os 

integrantes dos Comitês Diretores e Grupos de Sustentação. 

O Comitê Diretor Local tem como atribuição ser um canal de comunicação, 

buscando o maior número de participantes no processo, envolvendo diferentes 

segmentos da sociedade no Grupo de Sustentação, buscando o envolvimento e a 

sensibilização dos diferentes atores sociais ligados a esta área. O material de apoio 

para ser utilizado nas audiências públicas será de responsabilidade da equipe técnica 

do Consórcio Lambari. 

b) Objetivo: A primeira audiência pública com no máximo 04 horas de 

duração terá por objetivo apresentação, discussão aprovação dos diagnósticos locais 

dos resíduos sólidos. 

c) Público-alvo: Comitês Diretores e Grupos de Sustentação Locais nos 

16 municípios da região AMAUC e população que manifestar interesse. 

d) Forma de Divulgação: A responsabilidade da divulgação será dos 

Comitês Diretores Locais e se dará através de: convites, notícias na mídia ouvida e 

falada local / regional, através do Portal WEB, cartazes e telefonemas para os 

membros participantes sociedade. 
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e) Programação: 

1º Momento: Abertura da Audiência Pública pelo protocolo, após assinatura da 

Lista de Presenças, devendo fazer o uso da palavra primeiramente o Prefeito 

Municipal ou seu representante. 

2º Momento: Será apresentado para o Comitê Diretor Local e o Grupo de 

Sustentação a síntese e os resultados do diagnóstico local e regional da gestão 

integrada dos resíduos sólidos, através de slides contendo os principais aspectos, 

deficiências e potencialidades da Gestão dos Resíduos Sólidos local. 

3º Momento: Após apresentação do Diagnóstico de cada aspecto será 

colocada à disposição o uso da palavra para complementações, esclarecimento de 

dúvidas e aprovação. 

4º Momento: Encerramento com a palavra do Protocolo. 

Metodologia adotada: Para esta audiência de validação do diagnóstico de 

resíduos sólidos serão utilizados slides em PowerPoint e espaço para 

questionamentos, devendo ser incentivado o debate dos resultados do diagnóstico 

entre os presentes para que os mesmos tenham condições de validar o diagnóstico 

apresentado. 

Material utilizado: Sistema multimídia. 

Resultados esperados: Aprovação do diagnóstico local e ainda por Polo 

intermunicipal. 

Registro da Audiência: As manifestações dos participantes, bem como, a 

provação do diagnóstico, deverão ser registradas em atas que farão parte do relatório 

da mesma, juntamente com a lista de presenças, fotos e material de divulgação. 

Ação 6 – Relatórios: Os relatórios serão realizados de forma bimestral, 

detalhando qualitativamente e quantitativamente o alcance das ações desenvolvidas 

durante o período. Serão anexados aos relatórios, registros fotográficos, publicações 

desencadeadas frente às ações desenvolvidas. 
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1.2.9. PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL META 3 - ASPECTOS GERAIS DO PLANEJAMENTO 

DAS AÇÕES 

 

Partindo da identificação dos problemas e potencialidades locais e inter-

regionais em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, os municípios devem 

buscar alternativos ou trazer soluções, através de ações compartilhadas entre os 

municípios, visando à elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. Trata-se de apontar primeiro quais são problemas de gestão dos 

resíduos sólidos em cada um dos municípios e criar alternativas de solução através 

da ampliação de programas, projetos para aprimorar a gestão local de resíduos 

sólidos. 

Neste momento avaliam-se quais os mecanismos mais apropriados para 

minimizar, sanar ou prevenir problemas relacionados à gestão local de resíduos 

sólidos. Em um segundo momento, busca-se uma forma de integração dos municípios 

para procurar alternativas inter-regionais visando a Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. 

Diante disto, há de se observar o que preconiza o Termo de Referência, e 

realizar mobilização social avaliando ações compartilhadas entre os municípios, 

visando à elaboração do PIGIRS. 

Trata-se de apontar primeiro quais são problemas de gestão dos resíduos 

sólidos em cada um dos municípios e criar alternativas de solução através da 

ampliação de programas, projetos para aprimorar a gestão local de resíduos sólidos. 

Os pequenos municípios, quando associados, de preferência com os de maior 

porte, podem superar a fragilidade da gestão, racionalizar e ampliar a escala no 

tratamento dos resíduos sólidos e ter um órgão preparado tecnicamente para gerir os 

serviços, podendo inclusive, operar unidades de processamento de resíduos, 

garantindo sua sustentabilidade através da criação de um novo cenário. 

A gestão integrada de resíduos sólidos deve-se considerar a proximidade entre 

os locais estabelecidos, as possibilidades de compartilhamento de pessoal técnico, 

equipamentos e infraestrutura, as formas de prevenção de riscos ambientais com a 

perspectiva de economia de escala. Os Municípios que optarem por soluções 

consorciadas intermunicipais podem ser dispensados da elaboração do plano 
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intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, assegurado que o plano 

intermunicipal atenda ao conteúdo mínimo previsto na Lei. 

Para se identificar possibilidades de soluções consorciadas ou compartilhadas 

será realizada uma Oficina Técnica com os Comitês Diretores dos 16 municípios 

integrados coordenada pela equipe técnica do Consórcio Lambari. 

Nesta perspectiva se faz necessário realizar, pelo projeto de mobilização social, 

um processo de planejamento estratégico, que sistematize ações que vislumbrem 

somar capacidades, racionalizar investimentos e custos, prever capacidade gerencial 

para todos os municípios associados, baseado na atuação regionalizada em uma 

única equipe capacitada.  

 

Ação 1 - Oficina da Análise do arranjo regional e proposta da Gestão 

Associada Intermunicipal - Propostas de ações consorciadas: 

a)  Introdução: As possibilidades criadas pela lei nº 11.107/2005 de 

Consócios Públicos e a Lei nº 11.445/2010 da Política Federal de Saneamento 

apontam mecanismos legais para a prestação de serviços públicos de saneamento e 

assim favorecem a consolidação da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos. A 

definição da elaboração de um Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos requer uma 

ampla análise, e ocorre se forem identificadas carências ou deficiências na gestão dos 

resíduos sólidos. 

Nesta perspectiva, a equipe técnica do Consórcio Lambari, através de estudos 

técnicos e análise sobre a viabilidade de gestão associada entre os municípios, 

apontará alternativas com base na identificação de problemas e potencialidades 

comuns levantadas no diagnóstico para consolidar os Planos Intermunicipais de 

Resíduos Sólidos, como uma ação sistematizada e permanente.  Pela realização de 

uma oficina com os Conselhos Diretores Locais realizará um mapeamento dos 

possíveis arranjos de Gestão Associada de Resíduos Sólidos demonstrando as 

vantagens considerando os vários fluxos de resíduos existentes, que serão objeto de 

uma ação específica, partindo da identificação de problemas comuns como: resíduos 

secos, orgânicos, rejeitos, resíduos de construção civil, ou outros aspectos. 

b) Objetivo: Reunir os Comitês Diretores Locais dos 16 municípios 

integrantes do PIGIRS para estudo da viabilidade de estabelecer uma proposta de 
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Gestão dos Resíduos Sólidos Associada, demonstrando as vantagens e 

desvantagens dessa proposta comparada e avaliada com as demandas existentes na 

gestão de resíduos sólidos local. 

c) Planejamento da capacitação da oficina: Etapa Preliminar: Como uma 

ação que antecede esta oficina com os Comitês Diretores Locais dos 16 municípios, 

a equipe do Consórcio Lambari deverá realizar um estudo aprofundado das diferentes 

formas de arranjos regionais pautadas em estudos técnicos baseados nas 

informações obtidas na meta anterior, ou seja, do diagnóstico avaliando as ações 

condicionantes frente às potencialidades e deficiências existentes. Para realizar esta 

oficina a equipe adotará como metodologia CDP- Condicionantes, Potencialidades e 

Deficiências que tem como finalidade sintetizar os dados levantados através do 

diagnóstico partindo de uma leitura técnica e uma leitura participativa, atividade esta 

que antecede a realização da Oficina.  

Esta prática do CDP basicamente consistiu em um método de ordenação 

criteriosa e operacional de fatos dos problemas e fatos, resultados de pesquisas e 

levantamentos, proporcionando uma apresentação compreensível, facilmente 

visualizáveis e compatíveis da situação atual das áreas de interesse para o 

planejamento: 

 Pode orientar o planejamento em todas as fases do processo; 

 Baseia-se em critérios de eficiência, de adequação dos meios e recursos 

de controle de resultados, evitando com isto os erros de uma simples eliminação de 

deficiências; 

 Classificação dos elementos da estrutura urbana segundo 

Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, atribui aos mesmos uma função 

dentro do processo de desenvolvimento da cidade. Isto significa que as tendências de 

desenvolvimento poderiam ser percebidas com maior facilidade. 

Metodologia: A metodologia adotada para esta etapa está baseada no 

resultado obtido antecipadamente através do diagnóstico com estudos obtidos pelo 

método CDP. 

Registros dos resultados obtidos: Serão compilados para serem expostos 

posteriormente através de slides na oficina de capacitação. 
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Etapa posterior para a organização da capacitação desta Oficina: Após 

análise realizada pelos técnicos do Consórcio Lambari, será realizada uma 

capacitação preparada para os Comitês Diretores Locais para a realização de um 

prognóstico e Planejamento estratégico, etapa esta que facilita o processo de 

elaboração do Plano, pois apontará as principais demandas identificadas em relação 

à gestão dos resíduos, considerando as Condicionantes, Potencialidades e 

Deficiências existentes nos polos de municípios integrados. 

Forma de divulgação: Os participantes, membros dos comitês Diretores, 

serão informados da capacitação/ oficina através de convites nominais e telefonemas 

realizados pelo coordenador da Equipe Técnica do Consórcio Lambari; 

Abrangência da divulgação: Membros dos Comitês Diretores Locais dos 16 

municípios da região AMAUC. 

Material de apoio: Lista de presenças, 01 apresentação em PowerPoint, 01 

notebook, 01 multimídia, 01 urna e máquina fotográfica. 

Conteúdo programático: Apresentação da Legislação de Consórcios Públicos 

e Lei Federal de Saneamento Básico; Mapeamento dos Problemas e Potencialidades 

Regionais na Gestão de Resíduos Sólidos; Avaliação da viabilidade da implantação 

de ações regionais integradas. 

Público-alvo: Todos os membros dos Comitês Diretores da AMAUC. 

Local/data/horário: Auditório da sede da AMAUC, com datas e horários 

agendados previamente. 

Registro da capacitação: Será registrado através de lista de presenças e 

fotografias. 

d) Programação do Evento: 

1º Momento: Recepção dos participantes e assinatura da lista de presença; 

2º Momento: Abertura do evento com sensibilização para a atividade proposta; 

3º Momento: Apresentação de Slides sobre a Legislação que norteia a gestão 

associada de resíduos sólidos Lei nº 11.107/2005 e Lei nº 11.445/2010 da Política 

Nacional de Saneamento. 
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4º Momento: Apresentação da análise dos dados obtidos através de estudos 

técnicos com base no diagnóstico, apontando elementos para o arranjo regional 

associado de resíduos sólidos. 

5º Momento: Apreciação da proposta Consorciada que norteará os trabalhos de 

elaboração dos PIS, discutir com os Comitês a decisão do modelo de gestão. 

6º Momento: Decisão do modelo de gestão associada.   

        7º momento: Síntese dos trabalhos apontando o resultado da escolha das ações 

propostas para identificação das diretrizes estratégicas que definirão a direção do 

PIGIRS. 

8º Momento: Enceramento da reunião reforçando a participação de todos no 

processo e ainda reforçando a importância da integração dos Grupos de sustentação 

neste processo, através de sua participação na reunião para elaboração dos Arranjos 

Regionais da Gestão dos Resíduos e viabilidade de planejamento integrado. 

Observação: A equipe do Consórcio Lambari, em conjunto com a Diretoria 

Executiva da AMAUC, consolidará o momento deliberativo de Gestão, através de 

reunião de Prefeitos da AMAUC. 

Resultados esperados: Identificação das condicionantes, potencialidades 

existentes em relação à gestão dos Resíduos Sólidos, com destaque para ações e 

estratégias que irão validar a análise de arranjo regional no planejamento de ações 

integradas através de Consórcios Públicos. 

Ação 2 - Reunião para apresentação do material para a audiência: 

a)  Introdução: De acordo com o que preconiza o Termo de Referência e 

ainda tomando por base as informações obtidas na oficina realizada com os Comitês 

Diretores Locais para a formulação de ações estratégicas de arranjos regionais em 

relação à gestão dos resíduos sólidos, para o planejamento de ações integradas, a 

equipe do Consorcio Lambari, deverá apresentar através de uma nova reunião 

preliminar com os Comitês Diretores, uma proposta mediante estudos, que aponte as 

vantagens e desvantagens da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região 

AMAUC. O estudo levará em conta a regionalização de ações considerando os 

seguintes aspectos: a distância máxima entre os municípios envolvidos; Bacia 

Hidrográfica; Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios); 
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Similaridade quanto às características socioculturais e ambientais; Existência de 

fluxos econômicos entre os municípios; Arranjos regionais pré-existentes 

(compartilhamento de unidades); Experiências comuns no manejo das unidades; 

Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar áreas 

adequadas em alguns municípios; Existência de municípios polo com liderança 

regional; Existência de pequenos municípios que não podem ser segregados do 

arranjo regional; Número de municípios envolvidos; População a ser atendida (rateio 

de custos); Volume total de resíduos gerados pelos municípios. 

Há de se considerar ainda a definição das responsabilidades públicas e 

privadas dos diferentes agentes envolvidos e suas devidas responsabilidades que são 

a seguintes: Serviços de Limpeza urbana e manejo dos resíduos domiciliares- órgão 

público competente (autarquia intermunicipal na forma de Consórcio Público ou órgão 

municipal isoladamente); Resíduos gerados em locais públicos – gestor específico 

(RSS gerados em hospitais públicos, RCC gerados em obras públicas, resíduos em 

prédios administrativos); Resíduos gerados em ambientes privados- gerador privado 

(atividades em geral); Resíduos definidos como logística reversa (fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes); Resíduos com Plano de Gerenciamento 

obrigatório- Gerador privado (instalações de saneamento, indústrias, serviços de 

saúde, mineradoras, construtores, terminais de transporte e outros); 

Acondicionamento adequado e diferenciado e pela coleta ou devolução- consumidor/ 

gerador munícipes em geral. 

Desta reunião deverá ser extraído um documento final a ser apresentado nas 

audiências públicas para sua validação, como resultado da viabilidade de implantação 

regional de gestão integrada de resíduos sólidos, considerando parecer técnico dos 

Comitês Diretores Locais.   A partir desta prerrogativa a equipe técnica do Consórcio 

Lambari terá mais elementos para a elaboração do PIGIRS. 

b)  Objetivo: Reunir os 16 comitês diretores locais para a apresentação de 

proposta de gestão integrada dos Resíduos Sólidos, para apreciação e parecer sobre 

viabilidade de implantação através de Reuniões por Polo. 

c) Estrutura de Organização: 

Coordenadores da reunião: Equipe Técnica do Consórcio Lambari. 
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Público-alvo: 16 Comitês Diretores Locais e Grupos de Sustentação dos 

Municípios. 

Forma de divulgação: Contatos telefônicos com Comitês Diretores Locais, 

realizados pelas equipes. 

Metodologia: Expositiva, compartilhamento de informações. 

Material didático: Equipamento multimídia e slides. 

Registro da reunião: Lista de presenças, registros fotográficos. 

Abrangência: Regional. 

Conteúdo Programático: Apresentação da Proposta de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos para a região AMAUC. 

Local / data / horário: A critério de cada município. 

Duração da reunião: 01h30min. 

d) Programação do Evento: 

1º Momento: Recepção dos presentes e assinatura lista de presença. 

2º Momento: Abertura da reunião com apresentação da proposta de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 

3º Momento: Discussão sobre os aspectos apresentados, considerando a 

viabilidade de implantação. 

4º Momento: Síntese das diretrizes estratégicas a serem apresentadas para 

serem validadas nas audiências públicas. 

5º Momento: Apresentação do calendário das audiências públicas, para serem 

executadas nos municípios como parte do processo. 

6º Momento: Considerações finais, encerramento. 

Ação 3 - Audiência de Validação do Arranjo de Possibilidade de Gestão 

Associada: 

a)  Introdução: As Audiências Públicas de validação de possibilidade de 

gestão associada levam em conta a validação das diretrizes estratégicas do PIGIRS, 

como resultado da prioridade de gestão dos resíduos sólidos e avaliação técnica após 
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estudos de viabilidade de implantação realizada pela equipe técnica da empresa 

Consórcio Lambari e Comitês Diretores locais dos 16 municípios do PIGIRS. 

Os técnicos do Consórcio Lambari, desta forma, realizarão uma audiência 

pública em cada um dos 16 municípios, mediante cronograma previamente 

organizado, onde existe um espaço de no mínimo 15 dias de antecedência para a 

divulgação, buscando mecanismos de participação local. O Comitê Diretor Local tem 

como atribuição ser um canal de comunicação, buscando o maior número de 

participantes no processo, envolvendo diferentes segmentos da sociedade no Grupo 

de Sustentação, buscando o envolvimento e a sensibilização dos diferentes atores 

sociais ligados a esta área. O material de apoio para ser utilizado nas audiências 

públicas será de responsabilidade da equipe técnica do Consórcio Lambari. O local 

de realização destas audiências, horário e conteúdos devem ser informados 

previamente através de meios de comunicação local, sob responsabilidade dos 

Comitês diretores locais. 

b)  Objetivo: Esta audiência pública, com no máximo 04 horas de duração, 

terá por objetivo a validação de possibilidade de arranjos regionais de planejamento 

de resíduos sólidos para a elaboração dos PIGIRS. 

c)  Estrutura de Organização: 

Público-alvo: Comitês Diretores e Grupos de Sustentação Locais nos 16 

municípios da região AMAUC. 

Forma de Divulgação: A responsabilidade da divulgação será dos Comitês 

Diretores Locais e se dará através de: convites, notícias na mídia ouvida e falada 

local/regional, através do Portal WEB, cartazes e telefonemas para os membros 

participantes da sociedade. 

d) Programação: 

1º Momento: Abertura da Audiência Pública pelo protocolo, após assinatura da 

Lista de Presenças, devendo fazer o uso da palavra primeiramente o Prefeito 

Municipal ou seu representante. 

2º Momento: Será apresentado para o Comitê Diretor Local e o Grupo de 

Sustentação a síntese e os resultados da possibilidade de arranjo regional para a 

gestão integrada de resíduos sólidos como proposta de Gestão Associada, tomando 
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por base o diagnóstico local e regional da gestão integrada dos resíduos sólidos, 

através de slides apontando as vantagens e desvantagens deste processo. 

3º Momento: Após apresentação da Proposta de Gestão Associada, 

identificando os diferentes fluxos de resíduos de cada aspecto será colocada à 

disposição o uso da palavra para complementações, esclarecimento de dúvidas e 

aprovação. 

4º Momento: Encerramento com a palavra do Protocolo. 

Metodologia adotada: Para esta audiência de validação do da Proposta de 

Gestão Associada de resíduos sólidos será através de slides em PowerPoint e espaço 

para questionamentos, devendo ser incentivado o debate dos resultados do 

diagnóstico entre os presentes para que os mesmos tenham condições de validar a 

proposta apresentada. 

Material utilizado: sistema multimídia. 

Resultados esperados: Parecer sobre Gestão Associada dos Resíduos 

Sólidos. 

Registro da Audiência: As manifestações dos participantes, bem como a 

apreciação da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, deverão ser registradas em 

atas que farão parte do relatório da mesma juntamente coma lista de presenças, fotos 

e material de divulgação. 

Ação 4 – Relatórios: Os relatórios serão realizados de forma bimestral, 

detalhando qualitativamente e quantitativamente o alcance das ações desenvolvidas 

durante o período. Serão anexados aos relatórios, registros fotográficos, publicações 

desencadeadas frente às ações desenvolvidas. 

 

1.2.10. PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA META 4 - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

DO PIGIRS 

 

Segundo o termo de referência, para o planejamento das ações a serem 

implantadas no PIGIRS devem ser consideradas as informações coletadas durante o 

processo, sistematizadas e implementadas para que se possam atingir os resultados 
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esperados em cada uma delas.  Além deste aspecto há de se considerar a análise de 

cenários futuros que descrevam situações desejáveis. 

Este planejamento das ações deverá contemplar ainda o crescimento 

econômico, a sustentabilidade ambiental e a igualdade social em todos os municípios. 

O planejamento irá prever a responsabilidade compartilhada da gestão dos 

resíduos sólidos especialmente aquelas atribuídas ao poder público na atuação de 

cada eixo, por isso deverá ter a participação constante dos Comitês Diretores e 

Grupos de Sustentação e o acompanhamento do Poder Executivo e Legislativo em 

todos os municípios da AMAUC. Observando a construção de cenários futuros deverá 

prever ações de abrangência municipal e ainda ações de gestão integrada de resíduos 

sólidos. 

Para o atendimento da Lei 12.305/2010- Política Nacional de Resíduos Sólidos 

serão definidos: Programas e ações de capacitação técnicas voltadas para a sua 

implantação e operacionalização; programas e ações de educação ambiental que 

promovam a não geração, a redução e a reutilização e a reciclagem de resíduos 

sólidos; programas e ações para a participação de grupos interessados, em especial 

das cooperativas e outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis 

e reutilizáveis; mecanismos para a criação de outras fontes de negócios, emprego e 

renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos; ações preventivas e corretivas a 

serem praticadas, incluindo programa de monitoramento. 

Nesta perspectiva, a equipe do Consórcio Lambari realizará, na sua proposta 

de mobilização social, espaços para a construção do PIGIRS que contemplem 

cenários futuros em um espaço temporal de 20 anos, para os quais serão elaboradas 

diretrizes, metas, programas, projetos e ações. 

Para que o PIGIRS seja desenvolvido, as diretrizes, metas, programas, projetos 

e ações serão programadas em horizontes temporais distintos em: a) imediatos ou 

emergenciais- até 03 anos; b) curto prazo- entre 04 e 08 anos; c) médio prazo- entre 

09 e 12 anos; d) longo prazo- entre13 e 20 anos. 

O Planejamento das ações seguirá diretrizes norteadoras e ainda estratégias 

que são os meios para a sua implementação, que definirão as ações e os programas 

para que as metas sejam atingidas.  
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Por se tratar de um PIGIRS a equipe técnica do Consórcio Lambari dará uma 

maior ênfase ao Planejamento das ações de gestão de resíduos sólidos associada, 

construindo assim a hierarquização de medidas necessárias para o planejamento de 

ações regionalizadas, cabendo a cada município posteriormente construir o seu 

PIGIRS a partir do diagnóstico local. 

Ação 1 - Análise dos Cenários Futuros: 

a) Introdução: A equipe do Consórcio Lambari se compromete em realizar 

análise de cenários futuros através de um prognóstico, onde serão elaboradas 

estratégias de atuação para a melhoria das condições dos serviços de gestão dos 

resíduos sólidos diante do diagnóstico identificado, através da realização de uma 

atividade complementar interna. 

Esta ação complementar será para analisar detalhadamente o diagnóstico, 

apontando aspectos relevantes que culminem em ações facilitadoras para a gestão 

dos resíduos sólidos. 

A construção de cenários futuros em relação à gestão dos resíduos sólidos 

descreve situações possíveis, imagináveis ou desejáveis construídas pelos diferentes 

atores sociais. Esta análise prospectiva permite avaliar os problemas de gestão de 

resíduos dos mais variados tipos, definindo o público-alvo, as expectativas em relação 

às causas e efeitos das deficiências e potencialidades existentes em relação à gestão 

de resíduos na região da AMAUC, identificados anteriormente. Servirá como uma 

reflexão sobre as diferentes alternativas existentes, para um melhor planejamento das 

ações. 

Desta forma a atividade interna complementar, que antecede a Oficina 

Regional com os Comitês Diretores, será uma forma de identificar os cenários futuros 

possíveis e desejáveis com o objetivo de nortear a ação presente. Por meio de 

cenários é possível transformar as incertezas do ambiente em condições racionais 

para a tomada de decisão, servindo de referencial para a elaboração do plano 

estratégico, de execução de programas, projetos e ações do Plano. 

b) Programação da reunião interna para a construção de cenários 

futuros: 

Duração da reunião: 03 horas, aproximadamente. 
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1º Momento: Análise do material produzido na etapa anterior, para a construção 

de cenários de referência. 

2º Momento: Discussão dos aspectos relevantes que se apresentam em 

relação à gestão dos resíduos sólidos e sua viabilidade de implantação considerando 

as vantagens de gestão associada comparada a gestão por município. 

3º Momento: Discussão sobre os aspectos apresentados, considerando a 

viabilidade de implantação, como diretrizes, estratégias, metas, programas, projetos 

e ações do PIGIRS. 

4º Momento: Síntese das diretrizes apontadas para serem referência, na 

Oficina Regional, para a consolidação do PIGIRS. 

5º Momento: Considerações finais, encerramento. 

Ação 2 - Oficina Regional do PIGIRS: 

a) Introdução: Esta oficina assegura a realização de um trabalho em que 

a Equipe do Consórcio Lambari, em conjunto com os Comitês Diretores e Grupos de 

sustentação, a partir da identificação dos problemas comuns para a gestão dos 

resíduos sólidos associada, fará uma projeção do horizonte futuro considerando um 

universo temporal de 20 anos. 

A Oficina regional será realizada em período integral, em duas etapas: 

Etapa I: A equipe do Consórcio Lambari apresenta a projeção do diagnóstico 

sem alteração existente, demonstrando como ficaria a situação futura em um 

horizonte temporal de planejamento, contemplando novos cenários, sua avaliação e 

viabilidade de implantação. 

Etapa II: O Planejamento será realizado a partir de ações regionalizadas ou em 

âmbito municipal, contemplando diretrizes, estratégias, metas, programas e ações 

para cada forma de manejo de resíduos identificada como necessidade, de forma 

diferenciada. 

b) Objetivo: Reunir os 16 Comitês Diretores Locais dos municípios da 

AMAUC para a elaboração de Diretrizes, Estratégias, Programas, Ações e Metas na 

gestão diferenciada de resíduos sólidos. 
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c) Planejamento da capacitação da oficina: A Capacitação sobre 

Diretrizes, Estratégias, Programas, Ações e Metas, para o Manejo diferenciados 

Resíduos Sólidos, será preparada pelos técnicos do Consorcio Lambari e AMAUC. 

Instrutores da capacitação oficina: A capacitação/ Oficina será ministrada 

pelos técnicos do Consórcio Lambari e AMAUC. 

Metodologia: Seguindo o Termo de Referência metodológica adotado será a 

da lógica investigativa, que contempla questionamentos para: a construção de 

Diretrizes (O quê) - Quais são as diretrizes específicas que deverão ser atendidas pelo 

Plano; Estratégias (Como?) - Quais as estratégias de implementação do Plano 

(Legais; instalações; equipamentos, mecanismos de controle) necessárias para o 

cumprimento do plano?; Metas (Quanto e Quando?) - quais são os resultados e prazos 

a serem perseguidos pelas ações concebidas?; Programas e ações – (Com quem?)- 

quais são os agentes públicos e privados envolvidos e quais as ações necessárias 

para a efetivação desta ação. 

Material didático: Tabela que contemple as diretrizes, estratégias, metas, 

programas e ações elaborados para trabalho em grupo, equipamento multimídia. 

Registro da capacitação: As manifestações dos participantes deverão ser 

registradas e colocadas no relatório mensal em que ocorrer o evento fazendo parte 

deste a lista de presença dos participantes, ata e fotos. 

Forma de divulgação: Os participantes, membros dos comitês Diretores, 

serão informados da capacitação/ oficina através de convites nominais e telefonemas 

realizados pelo coordenador da Equipe Técnica do Consórcio Lambari; 

Abrangência da divulgação: Membros dos Comitês Diretores Locais dos 16 

municípios da região AMAUC; 

Material de apoio: Lista de presenças, tarjetas, 01 apresentações em 

PowerPoint, 01 notebooks, 01 multimídias, 01 urna e máquina fotográfica. 

Conteúdo programático: Planejamento na lógica investigativa seguindo o que 

preconiza o Termo de Referência. 

Público-alvo: Todos os membros dos Comitês Diretores e Grupos de 

Sustentação da AMAUC. 
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Local/data/horário: Local amplo a definir, com datas e horários agendados 

previamente. 

Registro da capacitação: Serão registrados através de lista de presenças e 

fotografias. 

d) Programação do Evento: 

1º Momento: Recepção dos participantes e assinatura da lista de presença; 

2º Momento: Abertura do evento com sensibilização para a atividade proposta; 

3º Momento: Apresentação da projeção do diagnóstico sem alteração existente, 

demonstrando como ficaria a situação futura em um horizonte temporal de 

planejamento, contemplando novos cenários, sua avaliação e viabilidade de 

implantação. 

4º momento: Apresentação da metodologia de planejamento investigativa, para 

a elaboração de diretrizes, estratégias, metas, programas e ações que culminarão na 

elaboração do PIGIRS. 

5º Momento: Realização de trabalho em grupo, de acordo com a metodologia 

adotada para a elaboração do Planejamento, observadas as ações de gestão de 

resíduos sólidos associada. 

6º Momento: Apresentação, análise debate e consolidação do material 

produzido como resultado do trabalho em grupo. 

7º momento: Síntese dos trabalhos apontando o resultado da escolha das 

ações propostas para identificação das diretrizes estratégicas, e programação das 

ações para a composição do PIGIRS. 

8º Momento: Enceramento da reunião reforçando a participação de todos no 

processo e ainda reforçando a importância da integração dos Grupos de sustentação, 

através de sua participação na reunião para finalização das propostas que integrarão 

o PIGIRS. 

Metodologia adotada: Para esta reunião inicialmente será utilizada uma 

dinâmica expositiva, dialogada e posteriormente será adotada a metodologia 

investigativa. Esta metodologia é destinada a promovera discussão, esclarecer 
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dúvidas, gerenciar conflitos e levar o grupo a alcançar, de forma consistente, os 

objetivos propostos para a reunião. 

Material utilizado: Instrumentais de planejamento propostos pelo Termo de 

Referência. 

Resultados esperados: Elaboração de diretrizes, estratégias, ações para o 

manejo diferenciados Resíduos Sólidos e outros aspectos do Plano. 

Ação 3 - Audiência de Apresentação e validação do PIGIRS: 

a) Introdução: As Audiências Públicas de validação do PIGIRS leva em 

conta a apreciação e aprovação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. Como resultado da construção de ações a serem implementados 

para a gestão de resíduos em um universo temporal de 20 anos, compatíveis com as 

exigências da Lei nº 12.305/2010 e Lei 11.445/2007 sob responsabilidade técnica da 

equipe Consórcio Lambari e Espaço Urbano como fiscalizadora, com a participação 

dos Comitês Diretores locais dos 16 municípios da AMAUC. 

Os técnicos do Consórcio Lambari, desta forma, realizarão uma audiência 

pública em cada um dos 16 municípios, mediante cronograma previamente 

organizado, onde existe um espaço de no mínimo 15 dias de antecedência para a 

divulgação, buscando mecanismos de participação local. O Comitê Diretor Local tem 

como atribuição ser um canal de comunicação, buscando o maior número de 

participantes no processo, envolvendo diferentes segmentos da sociedade no Grupo 

de Sustentação, buscando o envolvimento e a sensibilização dos diferentes atores 

sociais ligados a esta área. O material de apoio para ser utilizado nas audiências 

públicas será de responsabilidade da equipe técnica do Consórcio Lambari. O local 

de realização destas audiências, horário e conteúdos deve ser informado previamente 

através de meios de comunicação local sob responsabilidade dos Comitês diretores 

locais. 

b) Objetivo: Esta audiência pública, com no máximo 04 horas de duração, 

terá por objetivo a validação do PIGIRS da Região AMAUC. 

c)  Estrutura de Organização: 

Público-alvo: Comitês Diretores e Grupos de Sustentação Locais nos 16 

municípios da região AMAUC 
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Forma de Divulgação: A responsabilidade da divulgação será dos Comitês 

Diretores Locais e se dará através de: convites, notícias na mídia ouvida e falada local 

/ regional, através do Portal WEB, cartazes e telefonemas para os membros 

participantes sociedade. 

d) Programação: 

1º Momento: Abertura da Audiência Pública pelo protocolo, após assinatura da 

Lista de Presenças, devendo fazer o uso da palavra primeiramente o Prefeito 

Municipal ou seu representante. 

2º Momento: Será apresentado para o Comitê Diretor Local e o Grupo de 

Sustentação as diretrizes, estratégias, metas, programas, projetos e ações que fazem 

parte do PIGIRS da região AMAUC. 

3º Momento: Após apresentação do Conteúdo do PIGIRS, identificando as 

estratégias, diretrizes, programas, projetos, metas e ações de cada aspecto 

contemplado, será colocada à disposição o uso da palavra para complementações, 

esclarecimento de dúvidas e aprovação. 

4º Momento: Encerramento com a palavra do Protocolo. 

Metodologia adotada: Para esta audiência de apresentação dos conteúdos 

do PIGIRS serão utilizados slides em PowerPoint e espaço para questionamentos, 

devendo ser incentivado o debate dos resultados do diagnóstico entre os presentes 

para que os mesmos tenham condições de validar a proposta apresentada. Material 

utilizado: sistema multimídia 

Resultados esperados: Parecer e aprovação dos conteúdos do PIGIRS. 

Registro da Audiência: As manifestações dos participantes, bem como, a 

apreciação e aprovação dos conteúdos do PIGIRS, deverão ser registradas em atas 

que farão parte do relatório da mesma juntamente com a lista de presenças, fotos e 

material de divulgação. 

Ação 4 – Relatórios: Os relatórios serão realizados de forma bimestral, 

detalhando qualitativamente e quantitativamente o alcance das ações desenvolvidas 

durante o período. Serão anexados aos relatórios, registros fotográficos, publicações 

desencadeadas frente às ações desenvolvidas. 
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1.2.11. PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA META 5 - AGENDAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

DO PIGIRS E MONITORAMENTO 

 

Ação 1 - Agendas setoriais de implementação do PIGIRS: 

a)  Introdução: Todo o processo de planejamento aponta o início do 

processo da sua implementação. Com a validação do PIGIRS se inicia uma nova 

etapa de trabalho, com o compromisso de todos os municípios da AMAUC para 

estabelecer, em nível local, espaços participativos, para agenda de continuidade que 

precisa ser implementada para alcançar avanços na qualidade de gestão dos resíduos 

sólidos. Neste aspecto, a equipe do Consórcio Lambari se compromete em formular 

agendas de continuidade para assegurar a sistematização de ações contempladas 

pelo Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

A Construção dessas agendas setoriais inicialmente será realizada através da 

identificação os agentes setoriais que atuam com resíduos sólidos e que precisam ser 

trabalhadas, com ênfase em ações de educação ambiental e capacitação dos agentes 

para a melhoria progressiva de seu desempenho e resultados, e por último a criação 

de Agendas Setoriais Regionalizadas para a implementação do PIGIRS.  

A forma de mobilização social desses atores sociais será, inicialmente, 

identificando quais deles possuem representatividade, através de organização das 

categorias, por sindicatos, cooperativas ou afins. Em um segundo momento criando 

espaços de participação através de reuniões específicas para este fim, voltadas a: 

 Agenda da Construção Civil - Observar as demandas regional ou 

municipal; 

 Agenda dos Catadores - Observar se existem, onde se localizam, como 

estão organizados. Uma forma de identificação será através do cadastro programa de 

assistência social - Bolsa Família; 

 Agenda dos Resíduos Úmidos - Feirantes suas instituições 

representativas, setor de hotéis, bares e restaurantes, sitiantes, criadores de animais 

entre outros (observar as formas de organização) - como mecanismo de mobilização 

serão enviados; 

 Agenda Logística Reversa - Comerciantes, distribuidores, fabricantes, 

órgãos públicos envolvidos e outros; 
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 A3P - Que compreende os gestores responsáveis pela Agenda 

Ambiental da Gestão Pública nos vários setores da administração; 

 Agenda dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - Setor 

Industrial, serviços de saúde, mineradores, grandes geradores entre outros. 

Posteriormente, criação de um Órgão Colegiado Regional formado por 

representantes de Comitês Diretores Locais e Grupos de Sustentação dos 16 

municípios integrados no PIGIRS, através de nomeação de quatro representantes por 

município: 01 titular e 01 suplente do Comitê Diretor do município e 01 representante 

titular e 01 suplente do Grupo de Sustentação de cada município. 

Na sequência será realizada uma reunião regional com o Colegiado Regional 

para conhecimento dos conteúdos do PIGIRS (Estratégias, diretrizes, projetos, 

programas, metas e ações) e apontando os agentes setoriais existentes e que 

trabalham com resíduos sólidos que precisam ser trabalhadas para a construção do 

cronograma destas agendas e formas de trabalho. 

b)  Objetivo: Consolidação de uma agenda de implementação e 
monitoramento do PIGIRS. 

Ação 2 - Criação de Colegiado Regional de Resíduos Sólidos: 

Para assegurar a implementação do PIGIRS, faz-se necessário estabelecer um 

mecanismo de envolvimento dos atores sociais dos municípios integrados pela 

Gestão dos Resíduos Sólidos. Nessa perspectiva, tomando por base o art. 34 do 

Decreto nº 7217/2010, que trata sobre controle, fiscalização e monitoramento de 

serviços públicos de saneamento e ainda o recomendado pelo Termo de Referência 

sobre a criação de um órgão colegiado.  

O Colegiado terá uma agenda de reuniões sistematizadas com 

acompanhamento técnico do Consórcio Lambari, realizadas de forma permanente. 

Assim sendo, a equipe do Consócio Lambari criará um Colegiado Regional de 

Resíduos Sólidos da região da AMAUC, através da nomeação de 01 representante 

de Comitê Diretor com seu respectivo suplente e 01 representantes do Grupo de 

Sustentação com seu respectivo suplente por município integrado no PIGIRS. Esse 

grupo servirá como organismo institucional para acompanhamento, fiscalização e 

monitoramento de novas etapas de trabalho após a conclusão de trabalhos do Plano. 

Esta nomeação, será através de ato do poder executivo local. 
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Ação 3 - Realização de reunião Regional para construção de agendas 

setoriais de implementação do PIGIRS na região AMAUC: 

a) Introdução: As agendas setoriais possibilitam a continuidade da 

participação social no processo de gestão dos resíduos sólidos, efetivando a 

responsabilidade partilhada, conforme preconiza a política nacional de resíduos 

sólidos. 

Desta forma, a equipe do Consórcio Lambari realiza uma reunião regional, com 

o Colegiado de Resíduos Sólidos como forma de socializar os conteúdos finais 

(estratégias, diretrizes, programas, projetos e ações) apontados pelo PIGIRS para 

construir as agendas setoriais. Esta mobilização social aponta ainda para a 

construção de uma agenda para ser implementada a partir de discussões coletivas, 

ajustes e prioridades identificadas para alcançar os resultados apontados pelo Plano. 

Salienta-se a importância do tema da Educação Ambiental se dar em todo o espaço 

público possível. Para tanto se torna necessário à discussão, elaboração e 

desenvolvimento de material informativo sobre a gestão dos resíduos sólidos 

enfocando o papel do cidadão. Esse material informativo pode ser apresentado em 

forma de folders, cartilhas, cartazes, banners, faixas, marcadores de livros, imã para 

geladeira, sacolas retornáveis, filmes, peças teatrais, material didático para o 

professor, etc. Deverá ser criada uma marca e um slogan para o programa e de 

preferência um uniforme para todos os municípios abrangidos pelo consórcio. 

b) Objetivo: Reunir o Colegiado Regional de Resíduos Sólidos integrando 

os 16 municípios da AMAUC, para socializar os conteúdos do PIGIRS e construir uma 

agenda setorial de implementação e monitoramento do PIGIRS. 

c) Estrutura de Organização: 

Coordenadores da reunião: Equipe Técnica do Consórcio Lambari.  

Público-alvo: Colegiado Regional de Resíduos Sólidos. 

Forma de divulgação: Contatos telefônicos com Comitês Diretores Locais, 

realizados pelas equipes. 

Metodologia: Expositiva, compartilhamento de informações. 

Material didático: Equipamento multimídia e slides. 

Registro da reunião: Lista de presenças, registros fotográficos. 
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Abrangência: Regional. 

Conteúdo Programático: Análise dos Conteúdos do PIGIRS e construção de 

uma agenda setorial de implementação de ações de capacitação e Educação 

Ambiental. 

Local / data / horário- A definir 

d) Programação do Evento: 

Duração da reunião: 02 horas 

1º Momento: Recepção dos presentes e assinatura lista de presenças. 

2º Momento: Abertura da reunião com apresentação das estratégias, diretrizes, 

programas e projetos.  

3º Momento: Discussão sobre os aspectos apresentados, considerando a 

prioridade de ações diretrizes, estratégias, metas, programas, projetos e ações do 

PIGIRS para a elaboração das agendas setoriais regionalizadas. 

4º Momento: Síntese dos setores de resíduos existentes apontadas, 

elaboração das agendas e cronograma. 

5º Momento: Encaminhamentos. 

6º Momento: Considerações finais, encerramento. 

Ação 4 – Relatório: Os relatórios serão realizados de forma bimestral, 

detalhando qualitativamente e quantitativamente o alcance das ações desenvolvidas 

durante o período. Serão anexados aos relatórios, registros fotográficos, publicações 

desencadeadas frente às ações desenvolvidas. 

 

Ação 5 - Monitoramento e Verificação dos resultados: 

O monitoramento das ações do PIGIRS se dará através de: 

 Atualização dos dados no portal WEB para avaliação permanente das 

ações planejadas e executadas através da alimentação permanente e sistematizada- 

Para que de fato seja um espaço efetivo, deverá ser amplamente publicitado; 

 Treinamento dos técnicos para alimentação do sistema de dados por um 

programa denominado WEB GIS; 
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 Reuniões sistematizadas e permanentes do Colegiado Regional de 

Resíduos Sólidos da região AMAUC; 

 Revisão do PIGIRS a cada 04 anos, como estabelece a Lei Federal, para 

que sejam aplicadas as adequações necessárias nos indicadores de desempenho 

definidos no Plano. 

Ação 6 - Evento de Entrega dos PIGIRS para os Municípios: 

Oficina sobre a implementação e divulgação do Plano (Evento Regional): 

Ao finalizar os trabalhos do PIGIRS equipe do Consórcio Lambari compromete-

se em realizar um Fórum ou Seminário Temático em parceria com a Associação de 

Municípios - AMAUC, 6ª Secretaria de Desenvolvimento Regional- Concórdia que 

contribuíram para o processo de construção do PIGIRS. 

Este Seminário servirá como um espaço de formação sobre a Gestão de 

Resíduos Sólidos, com troca de experiências e que permite um amplo envolvimento 

com a comunidade regional, envolvendo Universidades, Escolas e ainda espaços de 

pesquisa que possam contribuir para a participação social. 

Esta iniciativa servirá como uma forma de publicação do PIGIRS, ressaltando 

a importância dessa ferramenta de gestão como forma de contribuição para o 

aprimoramento da gestão de resíduos sólidos na região AMAUC. 

Nesta oportunidade será disponibilizado para cada um dos municípios 

consorciados a entrega oficial do documento final dos PIGIRS via CD e de forma 

impressa. O Consórcio Lambari disponibiliza para cada um dos municípios o PIGIRS 

em forma impressa, on-line (CD) ainda uma minuta de projeto lei   para a sua 

implantação.  

 

1.3. RELATO DA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA META 1 – PROJETO 

DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

Local: Auditório da UnC Concórdia. 

Data: Junho de 2014. 

Horário: Das 19h30min às 20h45min. 
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Público alvo: Acadêmicos dos cursos de graduação de Biologia, Engenharia 

Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil. 

Nº de participantes: 137. 

Coordenação: Marcos Borsatti - Eng. Ambiental e Coordenador do Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Objetivos da reunião: 

 Ampliar as formas de mobilização social do PIGIRS da região AMAUC, 

através da divulgação do Portal WEB como canal permanente de comunicação e 

participação popular; 

 Buscar uma maior aproximação do espaço acadêmico como forma de 

possibilitar espaços permanentes de participação acadêmica da sua comunidade; 

 Demonstrar a existência de novos espaços de atuação profissional aos 

acadêmicos de Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e de Biologia através da 

ampliação de espaços na esfera pública através do Planejamento na gestão de 

políticas públicas;  

 Fomentar espaços de construção de pesquisa e extensão entre a 

Universidade e a comunidade regional. 

 

Síntese da reunião: 

Ao iniciar a coordenação desta reunião sucintamente saudou e agradeceu a 

presença de todos os presentes, apresentando em um primeiro momento a forma de 

execução do PIGIRS da região AMAUC, apontando a base legal prevista pela 

Constituição Federal de 1988 e que contempla objetivos, abrangência, etapas de 

realização, salientando que a base desta construção é a participação popular onde a 

sociedade, juntamente com o poder público, realizará um Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos para os próximos 20 anos. 

Em um segundo momento, a arquiteta Fátima Hermes- Consultora do PIGIRS, 

discorreu sobre o Plano de Mobilização Social enfatizando a importância da 

participação dos acadêmicos. Ressaltou ainda, a tendência de mercado existente 

atualmente para os novos profissionais na área do Planejamento, na esfera pública 

municipal. 
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Em um terceiro e momento, o Engenheiro Ambiental Sr. Maycon Pedott 

apresentou os conteúdos do PORTAL WEB, formas de acesso de como utilizá-lo 

como uma ferramenta utilizada   de comunicação social e participação popular. 

Observamos um grande interesse dos acadêmicos presentes sobre a temática em 

questão. 

Como forma de finalização aconteceu um espaço para   questionamentos e 

debates permitindo o esclarecimento de dúvidas e ainda permitiu um posicionamento 

de professores e dos acadêmicos frente ao PIGIRS da região, como sendo altamente 

positivo. 

Figura 5 – Oficina Meta 1 do PIGIRS 

 

Fonte: Consócio Lambari, 2014. 
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ATA 01 - OFICINA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS – REGIÃO DA AMAUC 

Às treze horas e trinta minutos do dia sete do  mês de março do ano de dois mil e 

quatorze, tendo como local a sala de reuniões da AMAUC – Rua Marechal Deodoro, 

772 Edifício Mirage Offices – 12º andar, município  de Concórdia, Estado de Santa 

Catarina,  reuniram-se os integrantes da equipe técnica do Consórcio Lambari, 

responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, com os membros dos Comitês 

Locais dos Municípios que integram a AMAUC, para a realização da 1ª oficia do 

PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência para elaboração do Plano. O senhor 

Emerson Reichert - Prefeito do Município de Ipira e Presidente do Consórcio Lambari 

saudou a todos os presentes e declarou aberta a reunião e convidou a senhora Soeli 

Ines Michaelsen para secretariar a reunião. O Sr. Emerson, ressaltou a importância 

do trabalho que está se iniciando e reiterou o compromisso de todos os Prefeitos da 

AMAUC em colaborar para que o PIGIRS seja elaborado da melhor maneira possível 

e que atenda as reais necessidades dos municípios. Esclareceu como se efetivou o 

convênio da AMAUC com o Governo do Estado através da SDS e todo o processo 

para contratação do Consórcio Lambari visando a execução do trabalho. Ato contínuo 

passou a palavra ao senhor Roberto Kurtz Pereira - Gerente e Assessor Jurídico do 

Consórcio Lambari, para a condução dos trabalhos. De início ficou acertada alteração 

da pauta para melhor desenvolvimento da reunião, da seguinte forma: Ordem do dia: 

1) Apresentação do Contrato Firmado entre AMAUC e Consórcio lambari contrato nº 

2013TR 4793. Inicialmente o Senhor Roberto Kurtz Pereira, complementou as 

informações prestadas pelo Presidente do Consórcio acerca do convênio e da 

contratação do Consórcio Lambari. Esclareceu que a AMAUC está dispensada de 

licitar o trabalho com base na Lei 8666/93 e que o Consórcio Lambari pode ser 

contratado, sem licitação, para prestar serviços aos municípios, pois possui 

personalidade jurídica de direito privado e integra as administrações municipais na 

forma da lei. Também informou que a AMAUC contratou a empresa Espaço Urbano 

para a fiscalização da execução do contrato. Disse que esta foi a forma encontrada 

para garantir transparência das ações e a execução dos trabalhos de acordo com 

Termo de Referência. Os técnicos da empresa terão a responsabilidade de 

acompanhar a execução de todas as metas e emitir parecer em cada etapa para 

posterior pagamento, devendo sugerir adequações, caso julgarem necessárias. 
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Também esclareceu que a contratação da equipe de fiscalização é de 

responsabilidade da AMAUC, com recursos próprios. 2) Apresentação da Equipe 

Técnica do Consórcio Lambari para elaboração do Plano e da equipe de fiscalização. 

A apresentação da equipe técnica foi feita pelo senhor Marcos Roberto Borsati – 

Engenheiro Ambiental, coordenador da equipe. As equipes de elaboração dos 

trabalhos têm a seguinte composição: Coordenador geral do Plano: Marcos Borsati – 

Engenheiro Ambiental; Maycon Pedott – Engenheiro Ambiental e Robson Ricardo 

Resende também Engenheiro Sanitarista e Ambiental; Mobilização Ambiental: Sra. 

Neusa Maria Poletto Pucci – Assistente Social; Profissional de Direito: Sr. Roberto 

Kurtz Pereira - Advogado; profissional de Avaliação Econômica e Financeira: Soeli 

Ines Michaelsen – Economista; Auxiliar Jackson Bólico – Acadêmico de Engenharia 

Sanitária e Ambiental; Biólogas – Cláudia Elis Schiavini e Simone Marció; Auxiliar 

Maikon Eduardo Waskiewic – Acadêmico de Biologia; Fátima Hermes – Arquiteta da 

Empresa Espaço Urbano; Dirceu Scaratti – Dr. Eng. Da Empresa Espaço Urbano. 3) 

Apresentação do Termo de Referência para Elaboração do Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos A Arquiteta Sra. Fátima Maria Franz Hermes, 

na condição de fiscal do Contrato, fez a apresentação do Termo de Referência, 

contendo cinco metas: 1) Mobilização Social, 2) Diagnóstico dos Resíduos Sólidos, 3) 

Analise de Possibilidades de Gestão Associada, 4) Planejamento das Ações do 

PIGIRS, 5) Processo de Implementação do PIGIRS. Destacou a importância da 

participação da Sociedade civil e entidades públicas e privadas na elaboração do 

Plano. Ressaltou a necessidade da criação do Comitê local - todos já formados, a 

constituição do Grupo de Sustentação, da participação nas reuniões, Oficinas e das 

Audiências Públicas. Ressaltou a construção do Portal Web que vai atender o 

desenvolvimento dos PIGIRS de todos os municípios e que será um dos meios para 

a Mobilização Social dos envolvidos no Plano. 4) Discussão sobre a Política Nacional 

e Estadual dos Resíduos Sólidos - O Dr. Dirceu Scaratti – Matemático Estatístico e 

Doutor em Engenharia de Produção falou sobre a Legislação Federal que trata da 

Gestão dos Resíduos Sólidos. Destacou que os objetivos fundamentais para um bom 

gerenciamento é a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e 

disposição final adequada para os Resíduos. Apresentou os Desafios Institucionais 

para implementação do PIGIRS e apresentou a legislação que disciplina a matéria. 

Objetivos e Metas do PIGIRS – O Coordenador e Engenheiro Ambiental do Plano Sr. 

Marcos Roberto Borsatti apresentou as metas que integram o Plano, antes citadas 
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pela Sra. Fátima Hermes. 5) Entrega do Plano de Mobilização Social – Apresentado 

pela Assistente Social do Plano a Sra. Neusa Maria Poletto Pucci, que falou da 

importância e os objetivos do Plano de Mobilização social. Destacou os itens que 

integram o Plano, com ênfase para a Formação do Comitê Diretor local e do Grupo 

de Sustentação em todos os municípios. COMITÊ DIRETOR: O Sr. Marcos Borsati 

falou sobre a composição mínima de cinco membros para Comitê Diretor em cada 

município, preferencialmente forma por gestores e técnicos da área, que terão a 

incumbência de acompanhar e auxiliar na mobilização social e participar efetivamente 

da construção do plano de seu município. Após as explicações ficou registrado que 

todos os municípios já constituíram o Comitê Diretor, na forma prevista do Termo de 

Referência do Plano. GRUPO DE SUSTENTAÇÃO: Também esclareceu que se trata 

do Grupo social e político de participação nas Audiências Públicas, envolvendo setor 

público e privado, que será constituído a partir das indicações dos Comitês Diretores. 

Em seguida a senhora Neusa Pucci apresentou o Projeto de Mobilização Social, que 

foi posto em apreciação para os presentes, sendo aprovado por unanimidade. 6) 

Entrega e Capacitação para o uso do Portal Web – O Sr. Maycon falou da importância 

do Portal para os municípios, destacando que o mesmo servirá como principal 

ferramenta para o Plano de Mobilização Social. Destacou ainda que o Portal entregue 

para os dezesseis municípios, além de atender os requisitos mínimos do Termo de 

Referência possui duas ferramentas complementares: O questionário On-line, que 

servirá para um diagnóstico preliminar e a Web GIS que é a espacialização dos dados 

em um Sistema de Informação geográfica (SIG). Após apresentado o Portal Web o 

mesmo foi posto em apreciação sendo aprovado por unanimidade. 7) Capacitação 

para preenchimento do Questionário online – O Sr. Maycon apresentou o questionário 

e seu funcionamento e após entregou o usuário e senha de acesso para os dezesseis 

municípios presentes. Também saneou duvidas, estipulando prazo de entrega para 

as respostas que será no dia vinte e um de março do ano de dois mil e quatorze. 8) 

Cronograma de Desenvolvimento dos Trabalhos – O Cronograma será desenvolvido 

de acordo com a agenda do Plano de Mobilização Social e remetida posteriormente 

pela Equipe do Consórcio Lambari para os Comitês Diretores. 9) Assuntos gerais.  O 

Coordenador da oficina Sr. Marcos Roberto Borsatti solicitou aos presentes que 

manifestassem sobre a metodologia adotada na presente reunião, se foi adequada e 

pode ser adotada doravante para as demais reuniões. Como não aconteceu nenhuma 

manifestação neste sentido, considerou-se o exposto como aprovado e validado pelos 
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presentes. Nada mais havendo a tratar e esgotada a pauta o Presidente do Consórcio 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Não havendo mais 

nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 6 – Lista de Presença Oficina Meta 1 (1) 
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Figura 7 - Lista de Presença Oficina Meta 1 (2) 
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Figura 8 - Lista de Presença Oficina Meta 1 (3) 
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Figura 9 - Lista de Presença Oficina Meta 1 (4) 
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Figura 10 - Lista de Presença Oficina Meta 1 (5) 
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1.4. RELATO DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA META 2 – DIAGNÓSTICO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O diagnóstico do PIGIRS da região AMAUC foi elaborado de uma forma 

sistematizada em um processo permanente, tomando por base o que preconiza o 

termo de referência que indica a participação popular como um dos principais 

elementos. 

Pela participação se assegura o envolvimento e a corresponsabilidade da 

gestão dos resíduos sólidos entre o poder público, sociedade civil organizada e os 

demais atores sociais que atuam nesta área. 

Para que este processo seja de fato legítimo, é preciso estabelecer um amplo 

diálogo com previsão de mecanismos e procedimentos adequados que permitam 

sensibilizar o maior número de participantes no trabalho realizado, mobilizando 

constantemente a população. 

Tomando por base o termo de referência, que indica como forma de 

organização institucional os Comitês Diretores Locais formado por 05 pessoas ou 

mais – Representantes de Órgãos Municipais, que tem como principal atribuição dar 

sustentabilidade técnica em cada um dos municípios e ainda os Grupos de 

Sustentação Locais, como espaços de participação permanentes formados por 

agentes sociais locais ligados à área de resíduos sólidos 

A divulgação para assegurar a participação dos representantes dos municípios 

em cada um destes polos, foi realizada através de contatos telefônicos, visitas in loco. 

Cada município sede de cada um dos Polos foi o responsável pela organização do 

local da reunião de elaboração do diagnóstico e ainda o local da audiência pública 

para a validação do diagnóstico. 

Considerando que a participação acontece de forma representativa, sendo ela 

voluntária ou espontânea, os mecanismos adotados para o envolvimento dos 

participantes aconteceram de forma diferente em cada Polo.  

Para cada um desses Polos realizamos uma Oficina de trabalho com os 

Comitês Diretores Locais e Grupos de Sustentação para a elaboração do diagnóstico. 

Seguida de uma audiência pública para validação deste diagnóstico, realizada 

também por Polo e agendada previamente pela equipe técnica do Consórcio Lambari, 
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considerando a importância destes com envolvimento espaços participativos dos 

diferentes atores sociais ligados a esta área. 

A forma de divulgação para alcançar a mobilização e participação ficou sob 

responsabilidade dos Comitês Diretores Locais utilizando cartazes confeccionados 

para este fim, pelos técnicos do Consórcio Lambari e ainda através de telefonemas 

para os membros participantes da sociedade civil.  

Vale lembrar ainda que, como instrumento de mobilização social, foi elaborado 

uma cartilha educativa contendo informações sobre as etapas do Plano Intermunicipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de uma forma bastante ilustrativa 

aspectos importantes sobre as diferentes áreas de resíduos. Essas cartilhas foram 

destinadas a cada um dos municípios observando o seu número de habitantes. 

 Todos os municípios, que não sediaram as oficinas e as audiências públicas 

de validação do diagnóstico, criaram mecanismos de acesso para assegurar a 

participação popular através da viabilidade do transporte rodoviário aos locais destes 

eventos. A participação das Oficinas e Audiências da Meta 2 estão relatadas na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Participantes das Oficinas e Audiências da Meta 2 

Polo Número de Participantes das 

Oficinas 

Número de Participantes das 

Audiências 

Polo 1 17 116 

Polo 2 32 44 

Polo 3 24 40 

Polo 4 34 24 

Ipira 12 - 
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1.4.1. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DAS OFICINAS REFERENTES À META 2 – 

DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

As oficinas de elaboração do diagnóstico realizadas nos Polos, foram 

realizadas em um processo participativo considerando seis áreas temáticas mais 

significativas para a região AMAUC. Identificadas através de reunião técnica entre a 

equipe que está elaborando o PIGIRS e Comitês Diretores Locais, assim distribuídas: 

Coleta do Lixo; Lixo Doméstico; Limpeza Pública; Lixo da Construção Civil; Logística 

Reversa e Educação Ambiental 

A participação é um processo essencialmente educativo, que se inicia a partir 

da consciência das pessoas sobre a sua realidade, seu contexto. Surge com uma 

reflexão sobre aquilo que precisa ser mudado, a partir da problematização das 

questões existentes.  Neste sentido, o que caracterizou participação foi o fato de 

levantar junto aos participantes das oficinas realizadas quais as deficiências e 

potencialidades na gestão dos resíduos sólidos dos municípios da AMAUC. 

Essa experiência de trabalho tem demonstrado que esse processo participativo 

não é espontâneo, depende de investimentos do poder público no sentido de criar 

mecanismos para que haja um efetivo resultado, para que a população participe. As 

pessoas só se mobilizam para participar de qualquer atividade, se for algo concreto e 

se for relacionado ao cotidiano de suas vidas. 

Por muito tempo vivemos a cultura da “não participação”. A participação de 

cada um, se refere a capacidade de cada indivíduo influenciar no processo decisório, 

em um espaço de organização. Trata-se de um processo que precisa ser resgatado. 

A política da gestão dos resíduos sólidos ainda é entendida pela população, 

como um dever do Estado. No caso da política municipal de gestão dos resíduos, 

ainda é entendida como sendo uma “obrigação” da Prefeitura. 

Observamos que a participação popular não aconteceu de forma relevante por 

representantes da sociedade civil, porém os pontos levantados na oficina foram 

significativos por conta de que neste grupo de participantes, em sua maioria, técnicos 

ligados à área de resíduos sólidos. 
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Descreveremos a seguir como aconteceu o processo em cada um dos Polos 

Intermunicipais em relação a elaboração do diagnóstico e ainda em relação as 

Audiências Públicas, realizadas também nos Polos. 

Para a oficina de elaboração do diagnóstico, foram realizados dois momentos 

distintos: o primeiro foi o da identificação dos problemas e potencialidades existentes 

nos municípios em relação a gestão dos resíduos sólidos sob a ótica do Comitê Diretor 

Local e Grupos de Sustentação de cada um dos municípios. E o segundo momento a 

verificação dos dados coletados in loco e ainda através das respostas obtidas através 

de um questionário encaminhado aos municípios. 

Durante cada uma das oficinas foi oportunizada a reflexão e o debate sobre os 

aspectos apontados. 

Detalhamento das ações - I Etapa da Reunião 

 1º Momento: Recepção dos convidados com distribuição da cartilha e 

assinatura da lista de presença. 

 2º Momento: Abertura do evento com apresentação de slides sobre 

PIGIRS. 

 3º Momento: Divulgação do cartaz que servirá como um dos meios de 

divulgação dos eventos do PIGIRS. 

 4º Momento: Formação de grupos para discussão dos maiores 

problemas e potencialidades com relação dos resíduos sólidos do Polo Microrregional. 

 5º Momento: Apresentação, debate e consolidação do material 

produzido pelos grupos. 

Detalhamento das ações da II Etapa da Reunião 

 6º Momento: Apresentação do Diagnóstico Técnico realizado pela 

equipe do Consórcio Lambari - Conteúdo programático: Apresentação do diagnóstico 

intermunicipal dos quatro polos, identificando problemas e potencialidades. 

 7º Momento: Enceramento da reunião reforçando a participação de 

todos no processo, solicitando a ajuda dos presentes na divulgação, reforçando a 

participação de todos no processo e ainda reforçando a importância da integração dos 

Grupos de sustentação nesse processo, através de sua participação nas audiências 

públicas municipais. 
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Metodologia adotada: Para estas reuniões, prevendo a realização do 

diagnóstico participativo na primeira etapa da reunião, será adotada a metodologia da 

visualização móvel/ZOPP. Essa metodologia promoverá discussão para esclarecer 

dúvidas, gerenciar conflitos e levar o grupo a alcançar, de forma consistente, os 

objetivos propostos para a reunião. Para a segunda etapa, será realizada uma 

explanação dos técnicos sobre o diagnóstico identificado nos municípios. 

Material utilizado: Na primeira etapa da reunião: Tarjetas, canetas, papéis de 

rascunho, fita crepe e pincel atômico. Na segunda etapa, será realizada exposição 

com slides em data show. 

Resultados alcançados: Levantamentos dos problemas e potencialidades 

existentes em relação à gestão dos Resíduos Sólidos que irão complementar o 

diagnóstico; Mapeamento problemas e potencialidades locais e regionais em relação 

à gestão de resíduos sólidos, através de atividade em grupo, com destaque para 

ações e estratégias que irão complementar o diagnóstico para a sua validação. 

Instrutores da capacitação da Oficina: A capacitação das Oficinas foi 

ministrada pelos técnicos do Consórcio Lambari e AMAUC. 

Forma de divulgação: Os participantes, membros dos comitês Diretores, 

foram informados da capacitação/oficina através de convites nominais por meios físico 

e digital e por telefonemas realizados pelo coordenador da Equipe Técnica do 

Consórcio Lambari. 

Abrangência da divulgação: Membros dos Comitês Diretores e Grupos de 

Sustentação Locais dos 16 municípios da região AMAUC. 

Forma de registro do evento: O evento foi registrado por meio de lista de 

presenças, ata e fotos. 

Público-Alvo: Comitês Diretores e Grupos de Sustentação dos municípios que 

abrangem cada um dos quatro Polos. 

Local, data e horário: As reuniões foram realizadas em cada um dos 

municípios sede, de cada polo, em local e data agendadas anteriormente. 
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Figura 11 – Metodologia para Apresentação das Propostas 

 
Fonte: Consócio Lambari, 2014. 

 

Oficina Meta 2 - Polo 1 (Concórdia) 

Participaram da Oficina de apresentação do Diagnóstico do PIGIRS/AMAUC 

representantes da sociedade civil e membros do Comitê Diretor Local, totalizando 17 

pessoas, este índice de participação é considerado baixo. As formas de divulgação 

do convite foram conforme prevê o Projeto de Mobilização Social. 

A metodologia utilizada nesta oficina segue o que previa o Projeto de 

Mobilização Social - PMS. A equipe técnica se dividiu para trabalhar a parte social 

com a metodologia “CDP” e apresentação do diagnóstico para o coordenador do 

Comitê Diretor Local. 

Inicialmente a equipe fez uma introdução sobre o que é o PIGIRS e quais seus 

Objetivos, para que os participantes que ainda não tinham conhecimento sobre o 

Plano, se inteirassem do assunto. Logo em seguida, a equipe dividiu o público em dois 

grupos, solicitando assim que cada grupo identificasse as “Deficiências e 

Potencialidades” de seu município para cada eixo apresentado:  

 Lixo Doméstico;  

 Coleta do Lixo;  

 Limpeza Pública;  
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 Construção Civil;  

 Logística Reversa;  

 Educação Ambiental. 

 

Data da realização: 27 de Junho de2014 

Local: Sala de reuniões da AMAUC 

Município participante: Concórdia 

Total de participantes: 17 representantes de Comitês Diretores Locais e 

representantes de Grupos de sustentação. 

  

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

em relação a coleta de lixo: 

 Aspectos positivos (potencialidades): Existe regularidade na coleta; Existe o 

recolhimento com caminhões seletivos; Existência do aterro sanitário e distribuições 

de sacolas. 

Aspectos negativos (deficiências): Falta de solução para os problemas de 

coleta no meio rural- Exceto para o lixo orgânico; faltam lixeiras de recolhimento em 

lugares públicos (Parque de Exposições); faltam informações; Periodicidade no 

recolhimento (urbano/rural). 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

em relação ao lixo doméstico: 

Aspectos positivos (potencialidades): Composteiras comunitárias; Separação 

do lixo. 

Aspectos negativos (deficiências): Separação do lixo inadequada; Limpeza dos 

objetos antes do descarte (Lixo reciclável); existe uma cooperativa de catadores 

dependente do poder público. 
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 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

em relação ao lixo da construção civil:  

Aspectos positivos (potencialidades): Existe o serviço do tele entulho; Novas 

construções de cisternas constando no Plano Diretor. 

Aspectos negativos (deficiências): Destino inadequado; Falta de Plano de 

Gerenciamento das Empresas; Responsabilizar as empresas geradoras quanto ao 

destino adequado. 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

em relação ao lixo da logística reversa:  

 Aspectos positivos (potencialidades): Disponibilidade de caixas coletoras em 

farmácias. 

  Aspectos negativos (deficiências): Falta de pontos de informações sobre o lixo 

da logística reversa 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

em relação ao lixo da limpeza pública:  

Aspectos positivos (potencialidades): Limpeza no Centro da cidade; 

Recapeamento para bocas de lobos. 

Aspectos negativos (deficiências): Falta de limpeza nas sarjetas e bocas de 

lobos; Dejetos de animais domésticos nas vias públicas; Informações sobre coletas 

de podas- Sugestão Carnê de IPTU; falta organização da capina e roçagem das vias. 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

em relação a prática de Educação Ambiental:  

Aspetos positivos (potencialidades): Conscientização para a redução do Lixo; 

Trabalho de Educação Ambiental nas Escolas. 

Aspectos Negativos (deficiências): Falta Educação Ambiental nos Clubes de 

Serviços; Falta de continuidade nas ações realizadas e muito simplistas; 

Fragmentação de ações, pontuais. 
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Figura 12 – Oficina Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) 

  
Fonte: Consócio Lambari, 2014. 
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ATA 02 - OFICINA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DO PLANO 
INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

REGIÃO AMAUC- POLO 1 - CONCÓRDIA 

Às treze horas e trinta minutos, do dia vinte e sete  do mês de Junho de dois mil e 

quatorze, tendo como local as  dependências da sala de reuniões da Associação dos 

Municípios do Alto Uruguai Catarinense - AMAUC sito a Rua Marechal Deodoro, 772 

– Edifício Mirage Offices - 12° andar, reuniram-se o Comitê Diretor Local  e Grupo de 

Sustentação,  representante do município de Concórdia para a realização da Oficina 

Municipal para complementação do diagnóstico em relação ao contexto local dos 

Resíduos Sólidos  considerando: Lixo  Doméstico; Coleta Seletiva; Lixo da Construção 

Civil; Coleta da Logística Transversa; Limpeza Pública e Educação Ambiental e ainda 

a apresentação preliminar das informações obtidas pelos municípios em relação ao 

diagnóstico do contexto local da gestão dos resíduos sólidos. Inicialmente, o 

Coordenador do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Engenheiro Ambiental, Marcos Roberto Borsatti, explanou aos presentes sobre os 

objetivos da realização do PIGIRS, metodologia, produtos do Plano já concluído, bem 

como as formas de participação e mobilização social apresentando ainda o folder 

temático e cartazes utilizados para ampliar informações deste Plano junto à população 

local. Este folder será uma ferramenta para auxiliar a articulação local de mobilização 

e participação. Em seguida o Engenheiro Ambiental, Maycon Pedott, fez uma breve 

exposição sobre o Portal WEB com o objetivo de incentivar a sua utilização por parte 

dos municípios. Em um segundo momento, o representante do Comitê Diretor Local 

dirigiu-se para um espaço de reunião específico para apresentação e análise dos 

dados do diagnóstico coletados através de informações prestadas e visitas técnicas 

in loco do município. A atividade foi coordenada pelos Engenheiros Ambientais, 

Marcos Roberto Borsatti e Maycon Pedott, enquanto que os representantes dos 

Grupos de Sustentação participaram de uma reunião coordenada pela Administradora 

Rural, Marines Ribeiro Perondi com apoio técnico da Bióloga, Cláudia Schiavini, do 

Consórcio Lambari e ainda da Jornalista, Fabiola Bassi Bordin, da AMAUC, para 

realizar um diagnóstico participativo com os Grupos Locais de Sustentação do 

município deste Polo , em que os participantes através de trabalho em dois grupos 

formados pelos presentes, apontaram as principais potencialidades e deficiências da 

gestão de resíduos sob a ótica dos representantes locais. Após apontarem estas 

questões por município, realizada uma ampla discussão e análise, foram identificados 
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muitos problemas e ainda potencialidades comuns. Como último momento da Oficina, 

novamente reuniram-se todos os participantes do Grupo de Sustentação e Comitê 

Diretor Local para socialização do resultado do trabalho em grupos e a análise do 

levantamento técnico obtido, provocando uma reflexão sobre o processo vivenciado. 

Ao encerrar a presente Oficina, o Coordenador ressaltou a importância da participação 

de todos os presentes, agradeceu ao município de Seara a disponibilidade de 

organização do local da reunião e lembrou sobre a importância do envolvimento de 

todos os agentes locais na elaboração das próximas etapas do mesmo. Não havendo 

mais nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai acompanhada da lista de presença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

99 

Figura 13 - Lista de Presença Oficina Meta 2 - Polo 1 (Concórdia) (1) 
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Figura 14 - Lista de Presença Oficina Meta 2 - Polo 1 (Concórdia) (2) 
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Oficina Meta 2 - Polo 2- (Seara, Arvoredo, Itá, Paial e Xavantina)   

Participaram da Oficina de apresentação do Diagnóstico do PIGIRS/AMAUC 

representantes da sociedade civil e membros do Comitê Diretor Local, totalizando 27 

pessoas, este índice de participação é considerado baixo, pelo fato desse polo 

abranger cinco municípios. As formas de divulgação do convite foram conforme prevê 

o Projeto de Mobilização Social. 

A metodologia utilizada nesta oficina segue o que previa o Projeto de 

Mobilização Social - PMS. A equipe técnica se dividiu para trabalhar a parte social 

“CDP” e apresentação do diagnóstico aos Coordenadores dos Comitês Diretores 

Locais.  

Inicialmente a equipe fez uma introdução sobre o que é o PIGIRS e quais seus 

Objetivos, para que os participantes que ainda não tinham conhecimento sobre o 

Plano se inteirassem do assunto. Logo em seguida, a equipe dividiu público em cinco 

grupos, um de cada município, solicitando assim que cada grupo identificasse as 

“Deficiências e Potencialidades” de seu município para cada eixo apresentado. 

Data da realização da reunião: 24 de junho de 2014. 

Local da realização: Sala de reuniões ACIS 

Municípios participantes: Seara; Ita; Xavantina; Arvoredo; Paial. 

Total de participantes: 32 representantes de Comitês Diretores Locais e 

representantes de Grupos de sustentação. 

 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos – Coleta de lixo:  

Aspectos positivos (potencialidades): Coleta de lixo três vezes na semana na 

área urbana - Xavantina; transporte e destino adequado – Xavantina; Existência de 

Catadores – Xavantina e Paial; Empresas Especializadas – Xavantina; Recolhimento 

de Medicamentos- Seara; Recolhimento de óleo de cozinha- Seara; Coleta Seletiva- 

Seara; Há coleta de recicláveis- Paial; Existência de Lixeiras- Paial; Não existe 

acúmulo de lixo nas ruas- Paial; Coleta atinge todo o perímetro urbano- Paial 

;Recolhimento de forma correta- Arvoredo; Coleta com qualidade de serviços – Ita; 

Coleta de recicláveis uma vez na semana- Ita; Boa abrangência e periodicidade; 
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Coleta seletiva (Ita e Seara); Transporte terceirizado e adequado(Seara, Xavantina, 

Arvoredo e Itá). 

 Aspectos negativos (deficiências): Destino dos rejeitos- Xavantina; Forma de 

armazenamento por parte dos catadores- Xavantina; Lixo eletrônico não recolhido- 

Seara; Falta de conscientização em relação a separação do lixo- Seara; Alto custo no 

recolhimento- Paial; Veículo inadequado para o transporte- Paial; Insuficiência no 

recolhimento do lixo do meio rural- Paial; Não existe local de triagem do lixo- Paial; 

Falta de lixeiras centrais para melhorar e ampliar a coleta seletiva, o sistema é 

ultrapassado- Ita; Falta de coleta Seletiva- Arvoredo. 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos – lixo doméstico:  

Aspectos positivos (potencialidades): Disponibilização de lixeiras- Xavantina; 

Existência de coleta regular- Xavantina e Arvoredo; Saneamento Básico- Seara; 

Compostagem de lixo orgânico - Arvoredo e Paial; Reutilização de embalagens- Paial; 

Pouca produção de resíduos- Paial; Compostagem- Ita; Programa de Separação – Ita; 

Abrangência e periodicidade boas- Ita. 

 Aspectos negativos (deficiências): Não existe o habito de separação do lixo  no 

meio urbano e rural em todos os municípios, rejeito, orgânico e reciclável- Xavantina, 

Ita e Paial ; Coleta irregular do lixo no meio rural- Xavantina; Locais de 

acondicionamento do Lixo ruins – Seara, Ita e Paial; Condicionamento inadequado- 

Paial; Queima do lixo- Paial; Falta compostagem nos aterros existentes (Seara) Falta 

de compostagem com monitoramento nas residências; Inexistência de legislação 

municipal para a reutilização de sacolas retornáveis (Arvoredo, Paial, Xavantina). 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos – Limpeza Pública: 

Aspectos positivos (potencialidades): Feita de forma regular- Arvoredo; 

Dedicação dos envolvidos- Ita; Compostagem diária- Itá; Realizada de forma eficiente- 

Paial; Isenção de custos para a população – Xavantina; executada pela administração 

pública- Xavantina;  

 Aspectos negativos (deficiências): Destino final inadequado- Xavantina; Lixo 

Comercial não tem coleta adequada depositado nas vias públicas em qualquer 

horário- Seara; Limpeza insuficiente no cemitério - Paial; Disposição final dos resíduos 
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de poda inadequados- Paial; Falta de efetivo para a realização dos serviços- Ita e 

Arvoredo. 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos - Logística reversa: 

 Aspectos positivos (potencialidades): Orientação para a população- Arvoredo; 

Prefeitura tem responsabilidade sobre os pontos de coleta- Ita; Reutilização de Pneus- 

Paial; Coleta de embalagens de agrotóxicos; Coletas no interior- Seara; Coleta de 

embalagens de agrotóxicos- Seara; Existência de pontos de coleta/ armazenamento- 

Xavantina; Coletas por empresas especializadas- Xavantina;  

Aspectos negativos (deficiências): Não existem pontos de recolhimento do lixo 

eletrônico; falta fiscalização; destinação inadequada em todos os municípios deste 

Polo; falta fiscalização – Seara; não há pontos de coleta- Paial; Destinação 

inadequada- Paial; Falta de uma política eficaz e falta fiscalização – Ita; Falta de 

responsabilidade da população em relação ao destino deste tipo de resíduo- Arvoredo. 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos - Educação Ambiental: 

 Aspectos positivos (potencialidades): Mobilização permanente/Arvoredo; 

Gerações mais conscientes/ Ita; Trabalho Realizado nas escolas/Xavantina; Projetos 

de separação e lixo, existência de composteiras/ Xavantina; Teoria e Prática nas 

Escolas e com Agricultores/ Seara; Existência do Consórcio LAMBARI/ Regional  

 Aspectos negativos (deficiências): Muito lixo jogado nas ruas/ Arvoredo; 

Incoerência entre a teoria e a prática de Educação Permanente / Seara; Educação 

Ambiental não é realizada como uma prática permanente/ Ita; Falta de Mobilização, 

conscientização da população sobre a prática cotidiana de gerenciamento do lixo 

doméstico; existe a cultura do incorreto destino do lixo/ Seara; dificuldade para manter 

a mobilização em todos os municípios deste Polo. 
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Figura 15 – Oficinas Meta 2 – Polo 2 (Seara, Arvoredo, Itá, Paial e Xavantina) 

  

Fonte: Consócio Lambari, 2014. 
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ATA 03 - OFICINA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DO PLANO 

INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

REGIÃO AMAUC- POLO 2 - SEARA 

Às treze horas e trinta minutos, do dia quatro do mês de Junho de dois mil e quatorze, 

tendo como local as dependências da sala de reuniões da Associação Comercial e 

Industrial de Seara- ACIS, sito à Rua Anita Garibaldi, 246, reuniram-se os Comitês  

Diretores Locais e Grupos de Sustentação  representantes  dos municípios de  

Arvoredo, Itá, Paial,   Seara e Xavantina para a realização da Oficina  Intermunicipal 

para complementação do diagnóstico em relação ao contexto local dos Resíduos 

Sólidos  considerando: Lixo  Doméstico; Coleta Seletiva; Lixo da Construção Civil; 

Coleta da Logística Transversa; Limpeza Pública e Educação  Ambiental  e ainda  a  

apresentação preliminar das informações  obtidas pelos municípios em relação ao  

diagnóstico  do contexto local da gestão  dos resíduos sólidos. Inicialmente, o 

Coordenador do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos   

Engenheiro Ambiental, Marcos Borsatti, explanou aos presentes sobre os objetivos da 

realização do PIGIRS, metodologia, produtos do Plano já concluído, bem como as 

formas de participação e mobilização social apresentando ainda o folder temático e 

cartazes utilizados para ampliar informações deste Plano junto à população local. Este 

folder será uma ferramenta para auxiliar a articulação local de mobilização e 

participação. Em seguida o Engenheiro Ambiental, Maycon Pedott, fez uma breve 

exposição sobre o Portal WEB com o objetivo de incentivar a sua   utilização por parte 

dos municípios. Em um segundo momento, os representantes dos Comitês Diretores 

Locais dirigiram-se para um espaço de reunião específico para apresentação e análise 

dos dados do diagnóstico coletados através de informações prestadas e visitas 

técnicas in loco em cada um dos municípios participantes  do PIGIRS deste Polo, A 

atividade foi coordenada pelos Engenheiros Ambientais Marcos Borsatti e Maycon 

Pedott enquanto que os representantes dos Grupos de Sustentação participaram de 

uma reunião coordenada pela Assistente Social  Neusa Maria Poletto Pucci   com  

apoio técnico da  Bióloga  Cláudia Schiavini do Consórcio Lambari  e  ainda da  

Jornalista  Fabiola Bassi Bordin da AMAUC, para realizar   um diagnóstico participativo 

com os Grupos Locais de Sustentação  dos municípios deste Polo , em que os 

participantes através de trabalho em grupos, divididos por  município, apontaram  as  

principais potencialidades e  deficiências  da gestão  de resíduos  sob a ótica dos 
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representantes  locais. Após apontarem estas questões por município, realizada uma 

ampla discussão e análise, foram identificados muitos problemas e ainda 

potencialidades comuns.   Como último momento da Oficina, novamente reuniram-se 

todos os participantes de Grupos de Sustentação e Comitês Diretores Locais para 

socialização do resultado do trabalho em grupos e a análise do levantamento técnico 

obtido provocando uma reflexão sobre o processo vivenciado. Ao encerrar a presente 

Oficina, o Coordenador ressaltou a importância da participação de todos os presentes, 

agradeceu ao município de Seara a disponibilidade de organização do local da reunião 

e lembrou sobre a importância   do envolvimento de todos os agentes locais na 

elaboração das próximas etapas do mesmo. Não havendo mais nada a tratar, 

encerrou-se a reunião que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 16 - Lista de Presença Oficina Meta 2 - Polo 2 (Seara Seara, Arvoredo, Itá, 
Paial e Xavantina) (1) 
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Figura 17 - Lista de Presença Oficina Meta 2 - Polo 2 (Seara Seara, Arvoredo, Itá, 
Paial e Xavantina) (2) 
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Figura 18 - Lista de Presença Oficina Meta 2 - Polo 2 (Seara Seara, Arvoredo, Itá, 
Paial e Xavantina) (3) 
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Oficina Meta 2 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, Ipumirim e Irani) 

Participaram da Oficina de apresentação do Diagnóstico do PIGIRS/AMAUC 

representantes da sociedade civil e membros do Comitê Diretor Local, totalizando 22 

pessoas, este índice de participação é considerado baixo, pelo fato desse polo 

abranger quatro municípios. As formas de divulgação do convite foram conforme 

prevê o Projeto de Mobilização Social. 

A metodologia utilizada nesta oficina segue o que previa o Projeto de 

Mobilização Social - PMS. A equipe técnica se dividiu para trabalhar a parte social 

“CDP” e apresentação do diagnóstico aos Coordenadores dos Comitês Diretores 

Locais.  

Inicialmente a equipe fez uma introdução sobre o que é o PIGIRS e quais seus 

Objetivos, para que os participantes que ainda não tinham conhecimento sobre o 

Plano se inteirassem do assunto. Logo em seguida foi feita uma divisão do público em 

quatro grupos, um de cada município, solicitando assim que cada grupo identificasse 

as “Deficiências e Potencialidades” de seu município para cada eixo apresentado. 

Data de realização: 25/06/2014. 

Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul. 

Municípios Participantes: Lindóia do Sul, Arabutã, Ipumirim, Irani. 

Total de participantes: 24 representantes de Comitês Diretores Locais e 

representantes de Grupos de sustentação. 

 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos - Coleta de lixo: 

Aspectos positivos (potencialidades): A coleta de lixo é realizada diariamente 

(Irani) Existem catadores de reciclagem (Irani); Destino adequado para reciclagem 

(Lindóia do Sul); Frequência da coleta é suficiente (Ipumirim); Os horários de 

recolhimento são bons (Arabutã); Dias do recolhimento bons, 04 dias na semana 

(Arabutã); Existência de aterro sanitário (Ipumirim). 

Aspectos negativos (deficiências): Falta de conscientização na disposição 

(Arabutã); Lixeiras Insuficientes (Arabutã); Falta de Coleta Seletiva (Irani); Número de 

lixeiras insuficientes (Ipumirim); Divulgação do programa de lixo reciclável (Lindóia do 
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Sul); Horário Inadequado do recolhimento Lindóia do Sul; Falta de separação no 

coletor (Lindóia do Sul); Tempo de exposição do lixo antes de ser recolhido. (Lindóia) 

acondicionamento inadequado (Irani). 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos - Lixo doméstico:  

 Aspectos positivos (potencialidades): Existência de programa de 

compostagem (Arabutã); Destino adequado (Aterro sanitário) Ipumirim; Gratuidade no 

recolhimento (Lindóia do Sul); Periodicidade no recolhimento dos meios rural e urbano 

(Lindóia). 

Aspectos negativos (deficiências): Grande quantidade de lixo produzida 

(Arabutã); Separação inadequada Acondicionamento ruim (Arabutã); Falta de 

separação do lixo (Irani); Não existe separação do lixo (Irani). 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos - Lixo da construção civil:  

Aspectos positivos (potencialidades): O lixo da construção civil é recolhido 

(Lindóia do Sul); com o lixo da construção civil é possível realizar artesanato no CRAS 

(Ipumirim); O lixo da construção civil serve como aterramento da construção de novas 

obras (Ipumirim e Arabutã). 

Aspectos negativos (deficiências): Falta de tecnologia para a reutilização de 

resíduos sólidos da construção civil (Lindóia do Sul); faltam responsáveis não existe 

legislação para esta área (Lindóia do Sul); não existe coleta e nem destino adequado 

(Ipumirim e Irani). 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos - Limpeza Pública:  

 Aspectos positivos (potencialidades): Possuí poda e capina (Ipumirim); possui 

varrição de ruas (Ipumirim); Boa quantidade de lixeiras (Lindóia do Sul). 

 Aspectos negativos (deficiências): Falta de equipamentos apropriados de 

segurança para as equipes que realizam o trabalho de limpeza; muitos entulhos 

expostos nas ruas. Falta do uso das lixeiras para o depósito (Irani, Lindóia do Sul); 

falta um local permanente para o depósito do lixo das podas (Lindóia, Irani); varrição 

insuficiente (Lindóia do Sul) falta de acondicionamento adequado (Arabutã); falta de 
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limpeza e manutenção dos cemitérios (Arabutã) falta de mão de obra efetiva 

(Arabutã). 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos – Lixo da Logística reversa:  

Aspectos positivos (potencialidades): Recolhimento dos agrotóxicos (Lindóia 

do Sul); existem campanhas de recolhimento do lixo eletrônico (Lindóia do Sul); existe 

pontos de recolhimento do óleo de cozinha (Ipumirim); existe recolhimento de 

embalagens de agrotóxicos (Irani, Arabutã); Aproveitamento de pneus para contenção 

de muros (Arabutã). 

Aspectos negativos (deficiências): Falta de orientação da população sobre o 

correto destino do óleo de cozinha, ainda existe mistura de lixo; Queima de pneus; 

faltam pontos de coleta (Lindóia do Sul); não existem pontos de recolhimento para 

eletrônicos (Ipumirim); falta orientação para a população; Falta local para o correto 

destino dos pneus; não existe o recolhimento dos resíduos de agrotóxicos (Ipumirim); 

Consumo desordenado, sem responsabilidade de eletrônicos. Existe o recolhimento 

realizado pelo CDL, porém é pouco. Poucos pontos de recolhimento (Irani) Falta de 

recolhimento do óleo de cozinha (Arabutã).  

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos – Educação Ambiental:  

Aspectos positivos (potencialidades): Existem programas de Educação 

Ambiental nas escolas, e mídia; Ampliação de programas e conscientização (Lindóia 

do Sul); São realizadas palestras de orientação nas escolas (Irani, Ipumirim) São 

realizados trabalhos em rede através das áreas da saúde, educação e agricultura 

(Arabutã). 

Aspectos negativos (deficiências): Pouco uso de sacolas retornáveis (Lindóia 

do Sul) Faltam programas de Educação Ambiental, os que existem são pontuais 

(Lindóia do Sul e Irani) ; Falta de hábito em trabalhar sistematicamente a separação 

(Arabutã ) A população ainda tem resistência em separar o lixo, existem palestras para 

isso mas em pequena escala realizadas em algumas Escolas; Não utilização dos 

meios de comunicação para trabalhar a Educação Ambiental (Ipumirim) Não 

realização de trabalho sistemático de Educação Ambiental (Ipumirim, Lindóia do Sul, 

Arabutã e Irani). 
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Figura 19 – Oficina Meta 2 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, Ipumirim e Irani) 

  

Fonte: Consócio Lambari, 2014. 
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ATA 04 - OFICINA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVODO PLANO 

INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

REGIÃO AMAUC- POLO 3 – LINDÓIA DO SUL 

Às treze horas e trinta minutos, do dia vinte e cinco de junho de dois mil e quatorze, 

tendo como local as  dependências da sala de reuniões da Paróquia Puríssimo 

Coração de Maria,  anexo à Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, sito Rua 

Tamandaré 68 , reuniram-se os Comitês Diretores Locais e Grupos de Sustentação 

representantes  dos municípios de Lindóia do Sul, Irani, Ipumirim, Arabutã para a 

realização da Oficina Intermunicipal para complementação do diagnóstico em relação 

ao contexto local dos Resíduos Sólidos  considerando: Lixo  Doméstico; Coleta 

Seletiva; Lixo da Construção Civil; Coleta da Logística Transversa; Limpeza Pública e 

Educação  Ambiental e ainda a apresentação preliminar das informações obtidas 

pelos municípios em relação ao  diagnóstico do contexto local de monitoramento e da 

gestão dos resíduos sólidos. Inicialmente, o Coordenador do Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Engenheiro Ambiental, Marcos Borsatti, 

explanou aos presentes sobre os objetivos da realização do PIGIRS, metodologia, 

produtos do Plano já concluído, bem como as formas de participação e mobilização 

social apresentando ainda o folder temático e cartazes utilizados para ampliar 

informações deste Plano junto à população local. Este folder será uma ferramenta 

para auxiliar a articulação local de mobilização e participação social. Em seguida fez 

uma breve exposição sobre o Portal WEB com o objetivo de incentivar a sua utilização 

por parte dos municípios. Em um segundo momento, os representantes dos Comitês 

Diretores Locais dirigiram-se para um espaço de reunião específico localizado no 

mesmo endereço para a apresentação e análise dos dados do diagnóstico coletados 

através de informações prestadas e visitas técnicas in loco em cada um dos 

municípios participantes do PIGIRS deste Polo. A atividade foi conduzida  pelo 

Engenheiro Ambiental, Marcos Borsatti, com apoio da estagiária Jéssica  Cosmann, 

enquanto que os representantes dos Grupos de Sustentação participaram de uma 

reunião coordenada pela Assistente Social,  Neusa Maria Poletto Pucci, com apoio 

técnico da Economista, Marines Perondi,  para realizar um diagnóstico participativo 

com os Grupos Locais de Sustentação  dos municípios deste Polo, em que os 

participantes através de trabalho em grupos, divididos por município, apontaram as 

principais potencialidades e deficiências da gestão de resíduos  sob a ótica dos 
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representantes  locais. Após apontarem estas questões por município, realizada uma 

ampla discussão e análise, foram identificados muitos problemas e ainda 

potencialidades comuns. Como último momento da Oficina, novamente reuniram-se 

todos os participantes de Grupos de Sustentação e Comitês Diretores Locais para 

socialização do resultado do trabalho em grupos e a análise do levantamento técnico 

obtido provocando uma reflexão sobre o processo vivenciado. Ao encerrar a presente 

Oficina, o Coordenador da Oficina Eng. Ambiental ressaltou a importância da 

participação de todos os presentes, agradeceu ao município de Lindóia do Sul a 

disponibilidade de organização do local da reunião e lembrou sobre a importância do 

envolvimento de todos os agentes locais na elaboração das próximas etapas do 

mesmo previstas para a segunda quinzena do mês de Julho. Não havendo mais nada 

a tratar, encerrou-se a reunião que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 20 - Lista de Presença Oficina Meta 2 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, 
Ipumirim e Irani) (1) 
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Figura 21 - Lista de Presença Oficina Meta 2 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, 
Ipumirim e Irani) (2) 
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Figura 22 - Lista de Presença Oficina Meta 2 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, 
Ipumirim e Irani) (3) 
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Oficina Meta 2 - Polo 4 (Alto Bela Vista, Jaborá, Ipira, Peritiba, Presidente 

Castello Branco e Piratuba) 

Participaram da Oficina de apresentação do Diagnóstico do PIGIRS/AMAUC 

representantes da sociedade civil e membros do Comitê Diretor Local, totalizando 34 

pessoas, este índice de participação é considerado baixo, pelo fato desse Polo 

abranger seis municípios. As formas de divulgação do convite foram conforme foi 

proposto no Projeto de Mobilização Social. 

A metodologia utilizada nesta oficina segue o que previa o Projeto de 

Mobilização Social - PMS. A equipe técnica se dividiu para trabalhar a parte social 

“CDP” e apresentação do diagnóstico aos Coordenadores dos Comitês Diretores 

Locais.  

Inicialmente a equipe fez uma introdução sobre o que é o PIGIRS e quais seus 

Objetivos, para que os participantes que ainda não tinham conhecimento sobre o 

Plano se inteirassem do assunto. Logo em seguida, a equipe dividiu público em cinco 

grupos, um de cada município - ficou faltando representantes do município de IPIRA, 

solicitando assim que cada grupo identificasse as “Deficiências e Potencialidades” de 

seu município para cada eixo apresentado. 

Data de realização: 30/06/2014 

Sala de reuniões do Centro de Convivência dos Idosos e CRAS- Centro de 

Referência da Assistência Social 

Municípios Participantes: Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, 

Jaborá, Ipira e Alto Bela Vista.   

Número de participantes: 34 representantes de Comitês Diretores Locais e 

representantes de Grupos de sustentação. 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos Coleta de Lixo: 

Aspectos positivos (potencialidades): Transporte adequado, coleta semana 

semanal atende a demanda (Alto Bela Vista, Peritiba); Coleta regular no perímetro 

urbano (Jaborá); Coleta de reciclável no meio rural (Peritiba) Existem Eco Pontos em 

várias comunidades do meio rural, favorecendo a coleta (Piratuba); Destino Correto 

do lixo (Piratuba); Transporte regular com caminhão adequado (Piratuba); Existe o 

Programa Castellense de coleta de lixo que facilita o processo(Presidente Castello 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

120 

Branco); Existência de aterro sanitário municipal (Presidente Castello Branco) ; Coleta 

100% (Presidente Castello Branco) Dias específicos para o recolhimento do lixo 

seletivo (Presidente Castello Branco). 

 Aspectos negativos (deficiências): Não existência de coleta seletiva (Alto Bela 

Vista); Falta de cobrança de taxa de recolhimento (Peritiba); Não existe recolhimento 

seletivo do lixo (Piratuba); Não existe regularidade no horário do recolhimento 

(Piratuba); O transporte do lixo é inadequado (Presidente Castello Branco). 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos Lixo doméstico:  

Aspectos positivos (potencialidades): Existem programas de reciclagem do lixo 

(Presidente Castello Branco); Existe incentivo a reutilização do material seco 

reciclável (Presidente Castello Branco); Existe programa de Compostagem e 

conscientização para a separação do lixo (Presidente Castello Branco) Transporte 

adequado e com regularidade (Piratuba e Peritiba); Local do destino do lixo doméstico 

adequado(Piratuba); Existe um local para o lixo reciclável (Peritiba); Coleta com baixo 

custo para a população (Jaborá); Destino adequado do lixo (Alto Bela Vista). 

Aspectos negativos (deficiências): Lixo sem separação; Embalagens 

inadequadas (Jaborá); Lixo orgânico sem coleta (Alto Bela Vista) Falta de local para 

depósito do lixo reciclável no meio rural (Peritiba); Existe muito lixo nos rios e riachos 

(Piratuba); Falta conscientização das famílias em relação a reciclagem (Peritiba e 

Presidente Castello Branco). 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos Limpeza Pública: 

Aspectos positivos (potencialidades): Cuidado do poder público em relação a 

gestão do serviço (Peritiba); O serviço prestado atende à demanda (Alto Bela Vista); 

Limpeza realizada com regularidade, possuí empresa que faz o serviço (Piratuba); A 

limpeza é realizada diariamente pelo poder público municipal (Jaborá); Lixeiras de 

recolhimento bem distribuídas e existe destino adequado (Presidente Castello 

Branco). 

Aspectos negativos (deficiências): Destino inadequado das podas (Jaborá); A 

limpeza pública não é realizada em todas as ruas (Piratuba). 
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 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos- Lixo da construção civil: 

Aspectos positivos (potencialidades): A coleta é realizada pela Prefeitura 

(Peritiba, Alto Bela Vista, Jaborá, Presidente Castello Branco); Existe uma empresa 

que faz a coleta (Piratuba); 

Aspectos negativos (deficiências): Não existe destino adequado para o lixo da 

construção civil em nenhum dos municípios deste polo.  

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos- Lixo da Logística reversa:  

Aspectos positivos (potencialidades): Algumas empresas recebem (Alto Bela 

Vista); Existência de legislação (Peritiba); algumas empresas recebem as embalagens 

de agrotóxicos (Peritiba); existe pontos de recolhimento de óleo de cozinha (Piratuba); 

A prefeitura recolhe pilhas e baterias, com pontos estratégicos (Presidente Castello 

Branco). 

Aspectos negativos (deficiências): Não existe legislação que efetive 

regulamente a responsabilidade das empresas na questão do recolhimento (Jaborá, 

Alto Bela Vista), Destino incorreto de pilhas, eletroeletrônicos (Piratuba); não 

cumprimento da legislação vigente (Peritiba). 

 Principais aspectos levantados em relação à gestão dos resíduos 

sólidos Educação Ambiental: 

Aspectos positivos (potencialidades): Educação continuada nas escolas, 

através de campanhas de recolhimento seletivo, sacolas retornáveis (Peritiba); 

Existência da Escola Sócio Ambiental (Piratuba); Projetos Escolares de Educação 

Ambiental e envolvimento comunitário (Presidente Castello Branco); Projetos 

Escolares- compostagem do lixo orgânico e coleta seletiva (Jaborá). 

Aspectos negativos (deficiências): Em todos os municípios a Educação 

continuada é realizada de forma assistemática; apenas o município de Presidente 

Castello Branco realiza um programa continuado denominado Programa Castellense 

de Educação Ambiental; nos municípios deste polo foi identificada uma não cultura de 

separação do lixo. 
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Figura 23 – Oficina Meta 2 - Polo 4 (Alto Bela Vista, Jaborá, Peritiba, 

Presidente Castello Branco e Piratuba) 

  

Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 05 - OFICINA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DO PLANO 

INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

REGIÃO AMAUC- POLO 4 - PERITIBA 

Às treze horas e trinta minutos, do dia trinta do mês de Junho de dois mil e quatorze, 

tendo como local as dependências da sala de reuniões do Centro  de Convivência do 

Idoso  sito à Rua Miguel  Baldoíno Boll s/nº Peritiba, reuniram-se os Comitês Diretores 

Locais e Grupos de Sustentação  representantes  dos municípios de Alto Bela Vista, 

Ipira, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco e Jaborá para a realização da 

Oficina Intermunicipal para complementação do diagnóstico em relação ao contexto 

local dos Resíduos Sólidos  considerando: Lixo  Doméstico; Coleta Seletiva; Lixo da 

Construção Civil; Coleta da Logística Transversa; Limpeza Pública e Educação  

Ambiental  e ainda  a  apresentação preliminar das informações  obtidas pelos 

municípios em relação ao  diagnóstico  do contexto local da gestão  dos resíduos 

sólidos. Inicialmente, o Coordenador do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, Engenheiro Ambiental, Marcos Borsatti, explanou aos presentes 

sobre os objetivos da realização do PIGIRS, metodologia, produtos do Plano já 

concluído, bem como as formas de participação e mobilização social apresentando 

ainda o folder temático e cartazes utilizados para ampliar informações deste Plano 

junto à população local. Este folder será uma ferramenta para auxiliar a articulação 

local de mobilização e participação social. Em seguida o Engenheiro Ambiental, 

Maycon Pedott, fez uma breve exposição sobre o Portal WEB com o objetivo de 

incentivar a sua utilização por parte dos municípios. Em um segundo momento, os 

representantes dos Comitês Diretores Locais dirigiram-se para um espaço de reunião 

específico localizado na sala de reuniões do CRAS sito à Rua Miguel Baldoíno Boll 

s/nº Centro - Centro de Referência e Assistência Social para apresentação e análise 

dos dados do diagnóstico coletados através de informações prestadas e visitas 

técnicas in loco em cada um dos municípios participantes do PIGIRS deste Polo. A 

atividade foi coordenada pelos Engenheiros Ambientais, Marcos Borsatti e Maycon 

Pedott com o apoio da estagiária Jéssica Cosmann, enquanto que os representantes 

dos Grupos de Sustentação participaram de uma reunião coordenada pela Assistente 

Social,  Neusa Maria Poletto Pucci, com apoio técnico da Bióloga, Cláudia Schiavini, 

do Consórcio Lambari e ainda da Bióloga, Simone Marció, do Consórcio Lambari, para 

realizar um diagnóstico participativo com os Grupos Locais de Sustentação  dos 
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municípios deste Polo , em que os participantes através de trabalho em grupos, 

divididos por  município, apontaram  as  principais potencialidades e  deficiências  da 

gestão  de resíduos  sob a ótica dos representantes  locais. Após apontarem estas 

questões por município, realizada uma ampla discussão e análise, foram identificados 

muitos problemas e ainda potencialidades comuns. Como último momento da Oficina, 

novamente reuniram-se todos os participantes de Grupos de Sustentação e Comitês 

Diretores Locais para socialização do resultado do trabalho em grupos e a análise do 

levantamento técnico obtido, provocando uma reflexão sobre o processo vivenciado. 

Ao encerrar a presente Oficina, o Coordenador da atividade ressaltou a importância 

da participação de todos os presentes, agradeceu ao município de Peritiba a 

disponibilidade de organização do local da reunião e lembrou sobre a importância do 

envolvimento de todos os agentes locais na elaboração das próximas etapas do 

mesmo. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai acompanhada 

da lista de presença. 
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Figura 24 - Lista de presença Oficina Meta 2 - Polo 4 (Alto Bela Vista, Jaborá, 
Peritiba, Presidente Castello Branco e Piratuba) (1) 
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Figura 25 - Lista de presença Oficina Meta 2 - Polo 4 (Alto Bela Vista, Jaborá, 
Peritiba, Presidente Castello Branco e Piratuba) (2) 
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Figura 26 - Lista de presença Oficina Meta 2 - Polo 4 (Alto Bela Vista, Jaborá, 
Peritiba, Presidente Castello Branco e Piratuba) (3) 
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Figura 27 - Lista de presença Oficina Meta 2 - Polo 4 (Alto Bela Vista, Jaborá, 
Peritiba, Presidente Castello Branco e Piratuba) (4) 
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Oficina Meta 2 - Ipira 

Observação: Devido a não participação efetiva do município de Ipira no Polo 4, 

realizou-se uma reunião técnica no município para buscar a identificação dos 

problemas e potencialidades em relação a gestão dos resíduos sólidos no município 

na data de 30 de julho de 2014 às 08h30, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 

contando com a participação do Comitê Diretor e Grupo de Sustentação deste 

município em um total de 12 participantes. 

Participaram da Oficina de apresentação do Diagnóstico do PIGIRS/AMAUC 

representantes da sociedade civil e membros do Comitê Diretor Local, totalizando 15 

pessoas, este índice de participação é considerado baixo. As formas de divulgação 

do convite foram conforme prevê o Projeto de Mobilização Social. Esta oficina 

aconteceu especificamente para Ipira pelo motivo do município não ter participado na 

oficina por polo. 

A metodologia utilizada nesta oficina segue o que previa o Projeto de 

Mobilização Social - PMS. A equipe trabalhou a parte social “CDP” e apresentação do 

diagnóstico aos Coordenadores dos Comitês Diretores Locais.  

Inicialmente a equipe fez uma introdução sobre o que é o PIGIRS e quais seus 

Objetivos, para que os participantes que ainda não tinham conhecimento sobre o 

Plano se inteirassem do assunto. Logo em seguida, a equipe formou um grupo, 

solicitando assim que os mesmos identificassem as “Deficiências e Potencialidades” 

de seu município para cada eixo apresentado. 

As potencialidades e problemas apresentados são similares aos demais 

municípios. 
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Figura 28–Oficina Meta 2 em Ipira 

 

                      Fonte: Consócio Lambari, 2014. 
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ATA 06 - OFICINA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO   DO PLANO 

INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

REGIÃO AMAUC- IPIRA 

As nove horas e trinta minutos, do dia dezoito de  julho de dois mil e quatorze, tendo 

como local as  dependências da sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Ipira sito 

à Rua 15 de agosto, 342 - Centro , reuniram-se os Comitês  Diretores Locais e Grupos 

de Sustentação representantes do município de Ipira, para a realização da Oficina 

para complementação do diagnóstico em relação ao contexto local dos Resíduos 

Sólidos considerando: Lixo Doméstico; Coleta Seletiva; Lixo da Construção Civil; 

Coleta da Logística Transversa; Limpeza Pública e Educação Ambiental e ainda a 

apresentação preliminar das informações obtidas pelos municípios em relação ao 

diagnóstico  do contexto local de monitoramento e da gestão  dos resíduos sólidos. 

Inicialmente, a Assistente Social do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, Neusa Poletto Pucci, explanou aos presentes sobre os objetivos da 

realização do PIGIRS, metodologia, produtos do Plano já concluído, bem como as 

formas de participação e mobilização social apresentando ainda o folder temático e 

cartazes utilizados para ampliar informações deste Plano junto à população local. Este 

folder será uma ferramenta para auxiliar a articulação local de mobilização e 

participação social. Em seguida, iniciou-se o diagnóstico participativo com os Grupos 

Locais de Sustentação do município, em que os participantes apontaram as principais 

potencialidades e deficiências da gestão de resíduos sob a ótica dos representantes  

locais. Ao encerrar a presente Oficina, a Assistente social, Neusa Poletto Pucci, 

ressaltou a importância da participação de todos os presentes, lembrou sobre a 

importância   do envolvimento dos agentes locais na elaboração das próximas etapas, 

convidando-os a participar da primeira audiência pública do polo a ser realizada no 

dia 31 de julho no município de Peritiba. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-

se a reunião   que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 29 - Lista de presença Oficina Meta 2 – Ipira (1) 
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Figura 30 - Lista de presença Oficina Meta 2 – Ipira (2) 
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1.4.2. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REFERENTES À META 

2 – DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A audiência pública é uma das formas de participação social controle popular 

da administração pública. Ela propicia o efetivo exercício da cidadania através da 

participação popular, pela manifestação de opiniões da população, diretamente ou 

através de entidades representativas no processo decisivo legitimando as decisões 

do Poder Público. 

O presente documento descreve a forma de validação do diagnóstico do Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos junto aos 16 municípios da 

AMAUC integrantes deste processo através de audiências públicas. 

Tomando por base o Plano de Mobilização Social apresentado, estas 

audiências foram realizadas através de 04 Polos intermunicipais assim identificados 

Polo 1: Concórdia; Polo 2: Seara – Municípios de Seara; Xavantina, Ita, Arvoredo e 

Paial; Polo3: Lindóia do Sul- Municípios de Lindóia do Sul, Ipumirim, Arabutã e Irani; 

Polo 4- Peritiba – Municípios de Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, Jaborá 

e Presidente Castello Branco. 

Estas audiências públicas foram realizadas no período de 30 de julho a 19 de 

agosto de 2014. 

 

Audiência Pública Municipal Polo 1 (Concórdia)  

Município participante: Concórdia  

Data da realização: 19 de agosto de 2014  

Horário: das 19h30min às 22h30min  

Local de Realização: Centro de Eventos de Concórdia 

Número de participantes: 116 

Participantes: Profissionais do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, Grupo 

de Sustentação, Acadêmicos da Universidade do Contestado, cursos de Engenharia 

Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Ciências Biológicas, Poder Legislativo, 

Ministério Público, População em geral. 
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Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população o diagnóstico do contexto local de Gestão 

dos Resíduos Sólidos do Município de Concórdia que faz parte do PIGIRS da região 

AMAUC; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre o diagnóstico local em relação aos resíduos sólidos;  

 Buscar a validação dos dados do diagnóstico identificado, como um 

produto do PIGIRS da região AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados veículos de comunicação tais como rádio 

e jornal local, além de parcerias com a Universidade do Contestado.  

A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. 

Na audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamento das autoridades locais presentes seguida da apresentação sucinta 

do PIGIRS pelo seu coordenador, Marcos Borsatti e seguida da exposição dialogada 

do conteúdo do diagnóstico, por meio de equipamento multimídia, estimulando a 

participação dos presentes por meio de questionamentos e manifestação de opinião 

após a apresentação. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização desta audiência pública foi 

proposta uma revisão técnica para ajustes no diagnóstico apresentado pela Equipe 

do Consórcio envolvendo técnicos da Fundação do Meio Ambiente. Ressaltamos que 

o diagnóstico, sendo um processo sistematizado e permanente, encontra-se em 

construção e será necessária uma constante atualização dos dados apresentados. 

Esse aspecto, entretanto, não comprometeu a validação dos mesmos pelos presentes 

na Audiência Pública realizada. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 
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válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião, trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática dos resíduos sólidos e consideraram 

relevantes as informações trazidas como diagnóstico pela Equipe do Consórcio 

Lambari. Outro aspecto importante a ressaltar foi o interesse da equipe técnica em 

contribuir, aprofundar e aperfeiçoar os dados existentes no município frente a temática 

dos resíduos sólidos. 

  

Figura 31 - Audiência pública Meta 2 - Pólo 1 (Concórdia) 

 
Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 07 - AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO 

PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DA REGIÃO AMAUC- POLO 1 - CONCÓRDIA 

As dezenove horas e trinta minutos do dia dezenove do mês de agosto de dois mil e 

quatorze, tendo como local as  dependências do auditório do Centro  Municipal de 

Eventos de Concórdia   sito no Parque Municipal de Exposições no Bairro Parque de  

Exposições reuniram-se o Comitê Diretor Local  e Grupo de Sustentação,  

representantes   do município de  Concórdia para a realização da Audiência Pública 

Municipal para  validação do diagnóstico em relação ao contexto local dos Resíduos 

Sólidos  considerando: Lixo  Doméstico; Coleta Seletiva; Lixo da Construção Civil; 

Coleta da Logística Reversa; Limpeza Pública e Educação  Ambiental  e ainda  a  

apresentação preliminar das informações  obtidas pelos municípios em relação ao  

diagnóstico  do contexto local da gestão  dos resíduos sólidos. Inicialmente, Sr. Moacir 

Valgarenghi técnico da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Concórdia saudou 

todos os presentes, agradeceu a presença de todos os presentes convidando as 

autoridades para pronunciamento. Neste sentido, inicialmente pronunciou-se Roberto 

Kurtz Pereira- Secretário Executivo da AMAUC, e profissional da área jurídica do 

PIGIRS, seguido das seguintes autoridades: Presidente da Câmara de Vereadores 

Sr. Rogério Pacheco, Representante do Ministério Publico Promotor Dr. Edson de 

Mello Menezes e por último Sr. João Girardi Prefeito Municipal de Concórdia. O 

Coordenador do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Engenheiro Ambiental Marcos Roberto Borsatti, explanou aos presentes sobre os 

objetivos da realização do PIGIRS, metodologia, produtos do Plano já concluído, bem 

como as formas de participação e mobilização social. A questão da participação foi 

enfatizada pela fala da Assistente Social Neusa Maria Poletto Pucci, profissional 

responsável pela mobilização do PIGIRS, que discorreu sobre a importância da 

corresponsabilidade da sociedade civil na gestão dos resíduos sólidos. Retomando os 

trabalhos o Engenheiro Ambiental Marcos Borsatti fez uma breve exposição sobre o 

Portal WEB com o objetivo de incentivar a sua utilização, como forma de participação 

social. Na sequência dos trabalhos desta audiência pública houve uma apresentação 

e análise dos dados do diagnóstico coletados através de informações prestadas e 

visitas técnicas in loco do município, ainda coordenada pelo Engenheiro Marcos 

Roberto Borsatti seguida de manifestações do plenário desta audiência pública assim 
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descrita: existe uma área adquirida recentemente pelo município que serve de local 

para o destino das folhas recolhidas quando na poda; em relação a política da logística 

reversa foi questionado a não existência de um local para depósito de lâmpadas 

fluorescentes; equipamentos eletrônicos; agrotóxicos e poucos locais de recolhimento 

do óleo de cozinha; existe um aterro controlado para depósito dos entulhos da 

construção civil. Houve uma manifestação do Engenheiro Sanitarista Robson Ricardo 

Resende, que faz parte da equipe técnica de elaboração do PIGIRS informando a 

todos que as lâmpadas têm uma vida útil, que se encerra após a sua utilização. O 

correto seria que após o seu uso fosse retornado aos fabricantes para dar o destino 

final. Para que esta prática funcione, deve existir uma legislação. Através do Plano 

existe um programa denominado WEBGIS que apontará todos os pontos de 

recolhimento local para mapear todos os pontos de recolhimento do lixo da logística 

reversa. Em relação ao recolhimento do óleo de cozinha existe hoje uma empresa 

NUTRI SEARA que faz o recolhimento nos municípios, mas ainda é pouco este é o 

resultado de um programa que foi patenteado. Em relação aos aterros, defende a ideia 

de que as empresas de construção civil devem dar mais contrapartida. A empresa 

RONETRAN possuí um local já licenciado. Ainda em relação aos aterros sanitários, 

ainda não foi possível realizar as visitas técnicas em razão das enchentes locais. 

Estão previstas para o começo do mês de setembro. Representantes da UMANC 

apontam que os dados apresentados no diagnóstico estão desatualizados, dão um 

grande enfoque para a realidade da gestão dos resíduos sólidos da área urbana, não 

existem dados da gestão dos resíduos do meio rural. Marcos Borsatti, coordenador 

desta audiência clarifica que os dados oficiais da SNIS são os únicos dados oficiais 

existentes, podem ser questionáveis, mas são referência como fonte de pesquisa. 

Destaca ainda que os dados da gestão de resíduos no meio rural, não existem que 

este Plano deve ser um meio de aprofundar registros hoje inexistentes. Sr. Vilmar 

Comassetto Coordenador do Comitê do Rio Jacutinga ressalta a importância do 

aprofundamento de dados para fins de diagnóstico em relação a logística reversa 

(quantidade) e ainda em relação ao recolhimento do lixo da construção civil. Destaca 

a importância de um trabalho junto a bares, restaurantes sobre o recolhimento de 

material orgânico (restos de comida) já que representa 50% do lixo recolhido. Sugere 

um trabalho em relação os geradores de lixo no meio rural. Questiona a vida útil do 

aterro sanitário de Concórdia. Professora Leonilda Funez faz referência ao trabalho já 

existente em Concórdia em relação a gestão de resíduos sólidos, informando que foi 
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um profissional pioneiro neste aspecto. Muitas boas práticas já aconteceram, diz ela. 

Dados e informações precisam ser resgatados.  No período de 2001 a 2004 relata que 

fez parte da equipe da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Concórdia, que o 

município recebeu na época um recurso de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para 

o financiamento do aterro sanitário, que o mesmo foi instalado após um árduo trabalho 

de inclusão social, no ano de 2003.  Que após este período, não houve avanços em 

relação ao trabalho proposto. Declarou não estar satisfeita com o trabalho realizado 

até aqui.  Como último momento da Audiência deste Polo, novamente com a palavra 

o Sr. Moacir Valcarenghi técnico da FUNDEMA de Concórdia agradeceu a presença 

de todos enfatizando que o diagnóstico foi importante para a construção de novas 

ações.  Ao encerrar a presente Audiência Pública o Coordenador ressaltou a 

importância da participação de todos os presentes, agradeceu ao município de 

Concórdia a disponibilidade de organização do local da reunião e lembrou sobre a 

importância do envolvimento de todos os agentes locais na elaboração das próximas 

etapas do PIGIRS. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai 

acompanhada da lista de presenças. 
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Figura 32 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) (1) 
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Figura 33 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) (2) 
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Figura 34 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) (3) 
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Figura 35 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) (4) 
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Figura 36 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) (5) 
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Figura 37 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) (6) 
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Figura 38 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) (7) 
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Figura 39 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) (8) 
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Figura 40 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) (9) 
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Figura 41 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) (10) 
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Figura 42 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) (11) 
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Figura 43 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 1 (Concórdia) (12) 
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Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 2 (Seara, Arvoredo, Itá, Paial e 

Xavantina) 

Municípios participantes: Seara, Arvoredo, Paial, Itá e Xavantina 

Número de participantes: 24 pessoas 

Local de Realização: Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Seara 

Data: 01 de agosto de 2014 

Horário: das 14 horas às 16 horas 

Público-alvo: Profissionais do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, Grupo 

de Sustentação dos municípios deste Polo. 

Objetivos desta atividade: 

 Apresentar para a população o diagnóstico do contexto local de Gestão 

dos Resíduos Sólidos do Município de Concórdia que faz parte do PIGIRS da região 

AMAUC; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre o diagnóstico local em relação aos resíduos sólidos; 

 Buscar a validação dos dados do diagnóstico identificado, como um 

produto do PIGIRS da região AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados veículos de comunicação tais como rádio 

e jornal local.  A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local, 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais presentes 

seguida da apresentação sucinta do PIGIRS pelo seu coordenador, Marcos Borsatti e 

posteriormente realizada uma exposição dialogada do conteúdo do diagnóstico, por 

meio de equipamento multimídia, estimulando a participação dos presentes por meio 

de questionamentos e manifestação de opinião após a apresentação. 
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Encaminhamentos técnicos: Após a realização desta audiência pública foi 

proposta uma revisão técnica para ajustes no diagnóstico apresentado pela Equipe 

do Consórcio envolvendo técnicos do município a partir de uma leitura do documento 

produzido pela Equipe do Consórcio Lambari. Ressaltamos que o diagnóstico, como 

um processo sistematizado e permanente, encontra-se em processo de construção, e 

será necessária uma constante atualização dos dados apresentados. Este aspecto, 

entretanto, não comprometeu a validação dos mesmos pelos presentes na Audiência 

Pública realizada. Como os municípios de Xavantina e Paial não tiveram 

representatividade nesta audiência pública será necessária uma intervenção para 

alcançar a validação dos dados do diagnóstico, através de reunião técnica para este 

fim. Recomendou-se posteriormente aos coordenadores dos Comitês Diretores 

Locais que realizassem essas reuniões, buscando as adequações do diagnóstico 

apresentado no prazo de uma semana a contar da data da presente audiência pública. 

As alterações identificadas deveriam ser encaminhadas a equipe via e-mail. O não 

encaminhamento destas alterações pressupõe a concordância do município em 

relação aos dados apresentados.  

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião, trazendo reflexões interessantes 

acerca da gestão dos resíduos sólidos. Ressalta-se como negativa a não participação 

nesta audiência de representantes dos municípios de Xavantina e Paial. 
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Figura 44 - Audiência pública Meta 2 - Polo 2 (Seara, Arvoredo, Itá, Paial e 
Xavantina) 

 
                             Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 08 - AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO 

PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DA REGIÃO AMAUC- POLO 2 - SEARA 

No dia primeiro de agosto de dois mil e quatorze ás quatorze horas, tendo como local 

as dependências do Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Seara- ACIS 

sito a Rua 246 Seara, reuniram-se os Comitês Diretores Locais e Grupos de 

Sustentação representantes dos municípios de Arvoredo, Itá e Seara (os 

representantes dos municípios de Paial e Xavantina, não compareceram) para a 

realização da Audiência Pública de Validação do Diagnóstico Intermunicipal do 

PIGIRS considerando dados obtidos através de informações oficiais sobre os 

munícipios em questão e ainda dados obtidos através das oficinas realizadas 

anteriormente e que apontam dados sobre: Lixo Doméstico; Coleta Seletiva; Lixo da 

Construção Civil; Coleta da Logística Reversa; Limpeza Pública e Educação  

Ambiental . Inicialmente, o Coordenador do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos, Engenheiro Ambiental Marcos Borsatti, explanou aos presentes 

sobre os objetivos da realização do PIGIRS, metodologia, produtos do Plano já 

concluídos, bem como as próximas etapas de sua execução , salientando a 

importância da mobilização e participação social. Em seguida a Assistente Social 

Neusa Poletto Pucci, profissional responsável pela mobilização social fez uma breve 

exposição sobre a importância da participação da população local nas próximas 

etapas do Plano por parte dos municípios. Neste sentido solicitou aos representantes 

dos Comitês Diretores Locais e Grupos de Sustentação dos municípios um grande 

empenho na questão da mobilização e envolvimento da comunidade neste processo 

para assegurar a garantia de que o Plano seja uma ferramenta capaz de acarretar 

mudanças, transformação e desenvolvimento local. Em um segundo momento, 

Marcos Borsatti apresentou os dados do diagnóstico, obtidos por sites oficiais e ainda 

o resultados dados obtidos nas oficinas informando que por esta audiência, cada um 

dos participantes poderia propor alterações nos dados que tenham de fato a maior 

legitimidade possível. Diante das colocações apresentadas, surgiram sugestões para 

alterações nas seguintes questões: A empresa RONETRAN realiza a coleta dos 

resíduos da construção civil no município de Seara, porém faltam dados sobre a 

quantidade coletada; no município de Itá a varrição das ruas é realizada pela empresa 

CRI, diariamente. Ainda no município de Itá existe a coleta em uma comunidade do 
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meio rural Adolfo Konder, realizada pela CRI. No município de Arvoredo existe coleta 

no meio rurais duas vezes na semana, mas não existe coleta seletiva. O município de 

Arvoredo, possuí uma área de lixão identificada, recuperada. O município de Arvoredo 

possuí uma área de lixão em recuperação. Os dados identificados na gestão 

financeira de resíduos sólidos do município de Itá, precisam ser revistos (valores). 

Ainda no município de Itá existem famílias que coletam lixo e vivem desta renda.  Sra. 

Marines Perondi, como parte integrante da equipe técnica da laboração do Plano fez 

seu pronunciamento em relação à importância da legitimidade dos dados do 

diagnóstico, questionando os presentes sobre sua leitura prévia e apreciação do 

documento final do diagnóstico elaborado sobre dos dados apresentados em relação 

a realidade do contexto local. Os representantes dos municípios presentes na 

audiência pública manifestaram não ter avaliado previamente os dados do 

diagnóstico. Desta forma estabeleceu-se um prazo para realizar a análise do 

documento final do diagnóstico, apresentando as alterações necessárias de forma 

mais detalhada, ou não apresentando a Equipe Técnica um documento de validação 

onde conste as alterações que se fizerem necessárias até a data de oito de agosto. 

Este documento caracteriza a validação do diagnóstico apresentado. Solicitou-se 

ainda a legislação vigente no município em relação a gestão dos resíduos sólidos, tais 

como portarias, decretos, leis etc. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a 

audiência através do agradecimento pela presença de todos por parte do 

Coordenador do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Sr. 

Marcos Borsatti. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai 

acompanhada da lista de presença.   
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Figura 45 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 2 (Seara, Arvoredo, Itá, Paial 
e Xavantina) (1) 
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Figura 46 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 2 (Seara, Arvoredo, Itá, Paial 
e Xavantina) (2) 
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Figura 47 - Lista de presença Audiência Meta 2 – Polo 2 (Seara, Arvoredo, Itá, Paial 
e Xavantina) (3) 
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Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, 

Ipumirim e Irani) 

Municípios participantes: Lindóia do Sul, Arabutã, Ipumirim, Irani 

Data da realização: 30 de julho de 2014  

Horário: das 14 horas às 16h30min 

Local de Realização: Sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores 

Número de participantes: 44 pessoas 

Participantes: Profissionais do Consórcio Lambari, Comitês Diretores Locais e 

Grupos de Sustentação. 

Objetivos desta atividade: 

 Apresentar para a população o diagnóstico do contexto local de Gestão 

dos Resíduos Sólidos do Município de Concórdia que faz parte do PIGIRS da região 

AMAUC; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre o diagnóstico local em relação aos resíduos sólidos; e 

 Buscar a validação dos dados do diagnostico identificado, como um 

produto do PIGIRS da região AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência a Equipe do 

Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes motivadores que foram 

afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma de divulgação houve 

publicação de edital de convocação em jornal de circulação local e convite no portal 

WEB do município. Na audiência Pública houve uma exposição dialogada, 

inicialmente com pronunciamento das autoridades locais presentes seguida da 

apresentação sucinta do PIGIRS pelo seu coordenador, Marcos Borsatti e seguida da 

exposição dialogada do conteúdo do diagnóstico, por meio de equipamento 

multimídia, estimulando a participação dos presentes por meio de questionamentos e 

manifestação de opinião após a apresentação. 
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Encaminhamentos técnicos: A equipe do Consórcio Lambari considerou 

importantes as alterações apontadas em relação ao diagnóstico deste Polo. As 

questões levantadas não implicam na validação dos dados apresentados na 

Audiência Pública. Como encaminhamento técnico foi sugerido que os participantes, 

através dos Comitês Diretores locais, realizem uma leitura mais criteriosa do material 

produzido pela equipe como diagnóstico e, juntamente com o grupo de sustentação, 

sinalizem algum aspecto que ainda necessita ser alterado. 

Avaliação da equipe do Consórcio Lambari: Considerando os aspectos de 

participação e envolvimento dos municípios deste Polo, a equipe avalia como positiva 

contribuição dos presentes destacando que os objetivos desta audiência pública foram 

alcançados. 

 

Figura 48 - Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 3 (Lindóia do Sul, 

Arabutã, Ipumirim e Irani) 

 
                  Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 09 - AUDIÊNCIA PÚBICA PARA VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO 

PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DA REGIÃO AMAUC- POLO 3 – LINDÓIA DO SUL 

As quatorze horas do dia trinta de julho de dois mil e quatorze, tendo como local as 

dependências da sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores anexa à 

Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul sito a Rua Tamandaré 68, reuniram-se os 

Comitês Diretores Locais e Grupos de Sustentação representantes dos municípios de 

Lindóia do Sul, Irani, Ipumirim e Arabutã para a realização da Audiência de validação 

do diagnóstico do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Inicialmente o Engenheiro Ambiental Marcos Borsatti, saudou todos os presentes 

apresentando as etapas do PIGIRS executadas e ainda as etapas em construção, 

sendo o diagnóstico um aspecto bastante importante. As etapas do diagnóstico 

apresentadas para validação, são o resultado de dados oficiais, pesquisa de campo, 

e ainda resultado das oficinas realizadas para complementação do diagnóstico em 

relação ao contexto local dos Resíduos Sólidos considerando: Lixo Doméstico; Coleta 

Seletiva; Lixo da Construção Civil; Coleta da Logística Reversa; Limpeza Pública e 

Educação Ambiental. Posteriormente a Assistente Social Neusa Maria Poletto Pucci 

técnica responsável pela mobilização social enfatizou a importância da participação e 

envolvimento comunitário. Em seguida, como prosseguimento desta audiência, 

Marcos Borsatti, apresentou os dados existentes até então para que todos os 

presentes pudessem ter conhecimento, e que fossem realizadas alterações 

necessárias, assim descritas: Em relação a coleta do lixo não é realizada pelas 

Prefeituras, o serviço é contratado por uma empresa terceirizada denominada CRI. A 

coleta do lixo no interior é trimestral no município de Arabutã.  No município de Irani é 

semanal. Em relação aos investimentos destinados para a gestão dos resíduos 

sólidos, faz-se necessário rever os valores aplicados informados pelo município de 

Ipumirim. No município de Lindóia do Sul, foi verificada a falta de serviço de varrição 

de ruas. Os representantes municipais solicitam a verificação do contrato existente. 

Em relação a questão da Educação Ambiental, faz-se necessário substituir a 

terminologia Conscientização, por Sensibilização da população em relação a esta 

prática.  Verificou-se a necessidade de ampliar programas de Educação Ambiental em 

todos os municípios. Apenas no município de Ipumirim existe um programa de 

reutilização de resíduos da construção civil, em pequena escala desenvolvido através 
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de programa do Centro de Referência da Assistência Social. Marines Perondi, como 

parte integrante da Equipe Técnica do PIGIRS ressaltou que os municípios terão a 

partir da data desta audiência, oito dias para realizar uma melhor análise do 

diagnóstico em nível local aqui apresentado, encaminhando alterações se houver 

necessidade, acompanhado de um documento de validação que referencie  e 

complemente este diagnóstico. Os documentos de validação deverão ser entregues 

em folhas timbradas de cada município, dentro do prazo estabelecido. Lembrou ainda 

que os municípios devem encaminhar com a maior brevidade possível a legislação 

existente em relação a gestão dos resíduos sólidos, que fundamenta a existência de 

programas e ou projetos. Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a 

audiência deste Polo pelo coordenador dos trabalhos Marcos Borsatti que agradeceu 

a presença de todos ressaltando a importância desta participação. Não havendo mais 

nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 49 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 3 (Lindóia 
do Sul, Arabutã, Ipumirim e Irani) (1) 
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Figura 50 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 3 (Lindóia 
do Sul, Arabutã, Ipumirim e Irani) (2) 
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Figura 51 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 3 (Lindóia 
do Sul, Arabutã, Ipumirim e Irani) (3) 
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Figura 52 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 3 (Lindóia 
do Sul, Arabutã, Ipumirim e Irani) (4) 
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Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 4 (Alto Bela Vista, Jaborá, Ipira, 

Peritiba, Presidente Castello Branco e Piratuba) 

Municípios participantes: Peritiba, Piratuba, Jaborá, Presidente Castello 

Branco, Alto Bela Vista e Ipira. 

Data da realização: 31/07/2014. 

Horário: 19h30min às 21 horas 

Local: Centro de Convivência dos Idosos de Peritiba. 

Número de participantes: 40 pessoas. 

Público Alvo: Profissionais do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, Grupo 

de Sustentação dos municípios deste Polo. 

Objetivos desta atividade: 

 Apresentar para a população o diagnóstico do contexto local de Gestão 

dos Resíduos Sólidos do Município de Concórdia que faz parte do PIGIRS da região 

AMAUC; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre o diagnóstico local em relação aos resíduos sólidos; e 

 Buscar a validação dos dados do diagnostico identificado, como um 

produto do PIGIRS da região AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência a Equipe do 

Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes motivadores que foram 

afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma de divulgação houve 

publicação de edital de convocação em jornal de circulação local e convite no portal 

WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, 

inicialmente com pronunciamento das autoridades locais presentes seguida da  

apresentação sucinta do PIGIRS pelo seu coordenador, Marcos Borsatti e seguida de 

uma fala da Profissional Marines Perondi, componente da equipe do Consórcio 

Lambari, que teceu considerações sobre a importância do diagnóstico para a 

elaboração do PIGIRS e dos seus elementos para buscar mudanças na realidade local 

na melhoria das condições de gestão dos resíduos sólidos. Ressaltou a importância 
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de não omitir os fatos sobre aquilo que retrata o contexto. Na sequência foram 

apresentados os dados dos conteúdos do diagnóstico para sua validação através da 

exposição dialogada, por meio de equipamento multimídia, estimulando a participação 

dos presentes por meio de questionamentos e manifestação de opinião após a 

apresentação. 

Encaminhamentos técnicos: A equipe do Consórcio Lambari considerou 

importantes as alterações apontadas em relação ao diagnóstico deste polo. As 

questões levantadas não implicam na validação dos dados apresentados na 

Audiência Pública. Como encaminhamento técnico foi sugerido que os participantes 

através dos Comitês Diretores locais realizem uma leitura mais criteriosa do material 

produzido pela equipe como diagnóstico, e juntamente com o grupo de sustentação 

sinalizem algum aspecto que ainda necessite ser alterado. 

Avaliação da equipe do Consórcio Lambari: Considerando os aspectos de 

participação e envolvimento dos municípios deste polo, a equipe avalia como positiva 

contribuição dos presentes, destacando que os objetivos desta audiência pública 

foram alcançados. 

 

Figura 53 - Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 4 (Alto Bela Vista, Jaborá, 
Ipira, Peritiba, Presidente Castello Branco e Piratuba) 

 
                    Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

170 

ATA 10 - AUDIÊNCIA PÚBICA PARA VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO 

PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DA REGIÃO AMAUC- POLO 4 - PERITIBA 

As dezenove horas e trinta minutos do dia trinta e um de julho de dois mil e quatorze, 

tendo como local as  dependências do Centro de Convivência dos Idosos de Peritiba, 

sito à Rua Miguel Balduino Boll, s/n°, reuniram-se os Comitês  Diretores Locais e 

Grupos de Sustentação representantes dos municípios de Alto Bela Vista, Ipira, 

Jaborá, Peritiba, Piratuba e Presidente Castello Branco,  para a realização da 

Audiência de validação do diagnóstico do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos. Inicialmente o Engenheiro Ambiental Marcos Borsatti, saudou 

todos os presentes apresentando as etapas do PIGIRS executadas e ainda as etapas 

em construção, sendo o diagnóstico um aspecto bastante importante. As etapas do 

diagnóstico apresentadas para validação, são o resultado de dados oficiais, pesquisa 

de campo, e ainda resultado das oficinas realizadas para complementação do 

diagnóstico em relação ao contexto local dos Resíduos Sólidos considerando: Lixo 

Doméstico; Coleta Seletiva; Lixo da Construção Civil; Coleta da Logística Reversa; 

Limpeza Pública e Educação Ambiental. Em seguida, como prosseguimento desta 

audiência, Marcos Borsatti, apresentou os dados de caracterização dos municípios, 

existentes até então para que todos os presentes pudessem ter conhecimento, e que 

fossem realizadas alterações necessárias, assim descritas: Em relação a coleta de 

resíduos sólidos, o Município de Presidente Castello Branco possui o serviço 

municipalizado, assim como o aterro sanitário, cuja a abrangência da coleta dos 

resíduos domiciliares atende a todo o território municipal. Junto aos demais municípios 

integrantes do polo o serviço de coleta e destinação final dos resíduos é terceirizado, 

sendo que a empresa CRI Ltda faz a coleta no município de Alto Bela Vista uma vez 

por semana no meio urbano, duas vezes por semana no município de Jaborá no meio 

urbano, duas vezes por semana no meio urbano do município de Peritiba e 

trimestralmente no meio rural. Neste município, o material reciclável é recolhido pela 

empresa Kerber reciclagem. A empresa Lider faz a coleta dos resíduos sólidos no 

município de Ipira três vezes por semana no meio urbano e mensalmente os resíduos 

recicláveis no meio rural. No município de Piratuba a mesma empresa presta o serviço 

diariamente no meio urbano e coleta o material reciclável do meio rural em 

semanalmente junto aos ecopontos de entrega. Em todos os municípios a coleta dos 
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resíduos do serviço de saúde é terceirizado e não há locais definidos para a 

destinação dos resíduos da limpeza pública e da construção civil. Em relação a 

questão da Educação Ambiental, faz-se necessário substituir a terminologia 

Conscientização, por Sensibilização da população em relação a esta prática. 

Verificou-se a necessidade de ampliar programas de Educação Ambiental em todos 

os municípios. Também foram apresentadas as informações sobre as receitas e 

despesas dos municípios relacionadas à prestação dos serviços de coleta e 

destinação final dos resíduos sólidos. Posteriormente, Marines Ribeiro Perondi, 

integrante da Equipe Técnica do PIGIRS enfatizou a importância da participação e 

envolvimento comunitário, ressaltou que os municípios terão a partir da data desta 

audiência, oito dias para realizar uma melhor análise do diagnóstico em nível local 

aqui apresentado, encaminhando alterações se houver necessidade, acompanhado 

de um documento de validação que referencie e complemente este diagnóstico. Os 

documentos de validação deverão ser entregues em folhas timbradas de cada 

município, dentro do prazo estabelecido. Lembrou ainda que os municípios devem 

encaminhar com a maior brevidade possível a legislação existente em relação a 

gestão dos resíduos sólidos, que fundamenta a existência de programas e ou projetos. 

Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a audiência deste Polo pelo 

coordenador dos trabalhos Marcos Borsatti que agradeceu a presença de todos 

ressaltando a importância desta participação. Não havendo mais nada a tratar, 

encerrou-se a reunião que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 54 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 4 (Alto Bela 
Vista, Jaborá, Ipira, Peritiba, Presidente Castello Branco e Piratuba) (1) 
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Figura 55 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 4 (Alto Bela 
Vista, Jaborá, Ipira, Peritiba, Presidente Castello Branco e Piratuba) (2) 
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Figura 56 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 4 (Alto Bela 
Vista, Jaborá, Ipira, Peritiba, Presidente Castello Branco e Piratuba) (3) 
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Figura 57 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 2 - Polo 4 (Alto Bela 
Vista, Jaborá, Ipira, Peritiba, Presidente Castello Branco e Piratuba) (4) 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

176 

Considerações sobre a questão da participação popular e 

encaminhamentos técnicos da Equipe do Consórcio Lambari na Meta 2: 

Para assegurar a legitimidade do diagnóstico, através do levantamento das 

potencialidades e problemas existentes em relação a gestão dos resíduos sólidos 

junto a população a Equipe do Consórcio Lambari, buscou a validação do diagnóstico 

junto a população pela realização de Audiências públicas em cada um dos Polos, 

tomando por base o termo de referência do PIGIRS e Programa de Mobilização 

propostos. 

O processo participativo nas audiências públicas previu o envolvimento dos 

Comitês Diretores Locais e Grupos de Sustentação, que através de suas 

manifestações e comentários apontam elementos importantes daquilo que vivenciam 

cotidianamente em relação a gestão local dos resíduos. 

Em relação a participação, no aspecto quantitativo, na etapa anterior foi muito 

abaixo da expectativa nas reuniões em que se buscou junto a população informações 

complementares. 

Observou-se durante este processo pouco envolvimento das partes nos 

municípios integrados neste PIGIRS em alguns dos municípios pelos seguintes 

aspectos: Os Comitês Diretores desarticulados dos Grupos de Sustentação nos 

municípios; uma sobrecarga de tarefas paralelas aos técnicos municipais 

responsáveis pela mobilização local; ausência de comunicação e articulação entre as 

próprias áreas interdisciplinares de resíduos sólidos, razão: falta de estratégias 

eficazes para uma maior envolvimento da comunidade. 

Considerando essas dificuldades de mobilização, a equipe de trabalho do 

Consórcio Lambari reordenou o processo de mobilização social para alcançar maior 

êxito nas próximas etapas. 

Partindo dos problemas e potencialidades identificados pelas oficinas 

realizadas, através da reflexão compartilhada nos grupos, foram identificados 

elementos muito significativos que serão incluídos no diagnóstico a ser validado 

através das Audiências Públicas do PIGIRS da região AMAUC. 
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1.5. RELATO DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA META 3 – ANÁLISE DE 
POSSIBILIDADES DE GESTÃO ASSOCIADA 

 

Considerando o Projeto de Mobilização Social proposto neste PIGIRS que 

recomenda tomar por base a identificação dos problemas comuns através da 

validação do diagnóstico, onde foram apontados problemas e potencialidades dos 

municípios, a equipe do Consórcio Lambari inicia a análise do arranjo regional da 

gestão de resíduos- Propostas de ações consorciadas deste Plano. 

Para esta etapa foi realizada uma ampla análise, inicialmente da equipe do 

Consórcio Lambari, para propor a viabilidade de gestão associada entre os 16 

municípios integrantes do PIGIRS, como uma ação comum sistematizada e 

permanente. 

Neste sentido, como uma etapa que antecedeu a realização de Oficinas com 

os Comitês Diretores Locais e Grupos de Sustentação, a equipe realizou um 

mapeamento dos possíveis arranjos de gestão associada, demonstrando as 

vantagens e as desvantagens dos possíveis arranjos propostos, considerando o fluxo 

dos resíduos existentes, que são objeto de uma ação específica partindo da 

identificação de problemas comuns como: resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos da 

saúde, resíduos da construção civil, e outros. 

Posteriormente, a análise foi apresentada aos Comitês Diretores Locais e 

Grupos de Sustentação de cada um dos Polos para a realização de um prognóstico 

de Planejamento Estratégico, etapa esta que facilita o processo de elaboração do 

Plano. Dessa oficina foi extraído um documento final a ser apresentado nas 

audiências públicas para sua validação, como resultado da viabilidade de implantação 

regional de gestão integrada de resíduos sólidos, considerando aspectos técnicos 

complementares. 

Antes de realizar as audiências públicas, em cada um dos municípios de 

abrangência do PIGIRS para a validação das ações integradas de resíduos sólidos, a 

equipe técnica do Consórcio Lambari realizou uma reunião com os gestores públicos 

municipais para análise e parecer dos aspectos técnico, político e viabilidade 

financeira para a sua implementação. 
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 O presente item descreve a forma de validação do Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos- Meta 3- validação dos arranjos regionais 

consorciados para a gestão de resíduos sólidos, de forma intermunicipal junto aos 16 

municípios da AMAUC integrantes deste processo através de audiências públicas. 

Tomando por base o Plano de Mobilização Social apresentado, as audiências foram 

realizadas em cada um dos municípios de acordo com cronograma realizado, no 

período de 07 a 10 de outubro de 2014 nos períodos matutino, vespertino e noturno. 

As Tabelas 3 e 4 demostram o número de participantes das Oficinas e Audiências 

referentes à Meta 3. 

 

Tabela 3 – Número de participantes das Oficinas referentes à Meta 3 

Polo Meta 3 

Polo 1 16 

Polo 2 11 

Polo 3 28 

Polo 4 22 

 

Tabela 4 - Número de participantes das Audiências referentes à Meta 3 

Município Meta 3 

Alto Bela Vista 28 

Arabutã 74 

Arvoredo 13 

Concórdia 42 

Ipira 60 

Ipumirim 28 

Irani 54 

Itá 40 

Jaborá 83 

Lindóia do Sul 56 

Paial 43 

Peritiba 41 

Piratuba 10 

Presidente Castello 
Branco 

60 

Seara 9 

Xavantina 8 
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1.5.1. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DAS OFICINAS REFERENTES À META 3 – ANÁLISE 

DE POSSIBILIDADES DE GESTÃO ASSOCIADA 

 

A participação entendida como o exercício da cidadania, é certamente uma 

forma de transformação de uma sociedade, no sentido de que, através dela se almeja 

mudanças comportamentais de pessoas e de grupos. O processo participativo 

contribui no sentido da melhoria da qualidade de vida da população. 

Nesta etapa da elaboração do PIGIRS- Plano Intermunicipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, a equipe Técnica do Consórcio Lambari, adotou uma 

metodologia totalmente favorável para desencadear um amplo processo participativo, 

alcançando todos os atores deste processo, realizando Oficinas com os Comitês 

Diretores e Grupos de Sustentação para a consolidação de propostas e ações 

consorciadas na gestão dos resíduos sólidos, após uma ampla análise de viabilidade 

para sua implantação. Posteriormente passou pela análise dos Prefeitos Municipais 

para finalmente serem validadas pela população, através da realização de audiências 

públicas municipais. 

Na Meta 3 - (Prognóstico) do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, pela participação se almejou ainda mais, buscar o 

comprometimento da população atendida com os serviços propostos e do poder 

público com o sistema de gestão a ser implantado. Esse comprometimento parte dos 

possíveis arranjos regionais de gestão dos resíduos sólidos tomando por base as 

propostas apresentadas a partir do diagnóstico. 

Nesta perspectiva se buscou a possibilidade de partilhar responsabilidades, 

ampliando a confiança da população sobre as decisões a serem tomadas pelo poder 

público como forma de direito. 

 Isto porque é em nível local que o poder decisório mais próximo se torna mais 

acessível à população, é ali que se conhece os interesses das comunidades e de seus 

problemas cotidianos. E é por meio da participação das comunidades locais e da 

mobilização da sociedade que são desmistificadas as questões que envolvem os 

resíduos sólidos, viabilizando a implementação de soluções nos aspectos políticos e 

nos aspectos técnicos. 
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Porém, no desenvolvimento deste processo o que se visualizou foi o pouco 

comprometimento de alguns municípios, no sentido da mobilização e envolvimento 

das comunidades acarretando a baixa participação por parte da própria população.  

Embora o Termo de Referência para a elaboração do Plano seja abrangente e 

busque a garantia da participação social por meio de diversos dispositivos, de fato, a 

efetiva participação não tem ocorrido plenamente de acordo com a forma prevista no 

projeto de Mobilização Social, atendendo apenas à formalidade da legislação vigente.  

Tomando por base o Termo de Referência para a elaboração do Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de SC para a elaboração do 

PIGIRS, a Equipe do Consórcio Lambari, através de um estudo técnico avaliou a partir 

dos problemas as potencialidades identificadas pelo diagnóstico, uma análise e 

construção de alternativas de ações compartilhadas entre os municípios, visando a 

viabilidade de sua implantação, através ações regionais consorciadas. 

Após esta análise detalhada, foi realizado um mapeamento dos possíveis 

arranjos de Gestão Dos Resíduos Sólidos Associada, considerando vantagens, 

desvantagens com base nos fluxos existentes, que serão objeto de uma ação 

específica, partindo da identificação de problemas comuns como:  resíduos secos, 

orgânicos, rejeitos, resíduos de construção civil, logística reversa, limpeza pública e 

Educação Ambiental. 

Esta análise foi realizada em duas etapas, através de reuniões realizadas nos 

dias 12 e 16 de setembro. 

A reunião também serviu de base para realizar uma análise da baixa 

participação da população por parte da equipe do Consórcio e ainda para encontrar 

mecanismos que possibilitassem, um maior envolvimento e estratégias de 

mobilização para esse novo processo. 

Esta análise apontou que a política de gestão de resíduos sólidos, é concebida 

como um momento de ajuste do projeto técnico aos anseios da sociedade, numa 

solução pactuada entre todos os atores envolvidos e considerando todos os aspectos 

inerentes: técnicos, ambientais, econômicos e sociais, nem sempre se realiza.  Este 

fato gera um descrédito na população. 

Além disso, há um baixo comprometimento com a questão dos resíduos sólidos 

por parte das administrações municipais em geral, considerando-se o caráter 
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polêmico que o tema pode vir a assumir, as descontinuidades políticas e 

administrativas na esfera pública e o baixo retorno, em termos de votos e 

reconhecimento da população, que ações neste setor podem acarretar. Há uma 

priorização das ações das prefeituras em torno de outros setores de interesse 

municipal mais imediatos para a gestão de programas e serviços, tais como 

assistência médica, habitação e educação. 

As comunidades vêm atravessando períodos de perda de valores tradicionais 

e de referências culturais, transformando-se em uma sociedade de consumo, alienada 

e sem compromissos. Atendidas suas necessidades individuais, sociais, políticas e 

econômicas, ao que parece já é suficiente para assegurar satisfação e aprovação das 

medidas de gestão adotadas pelo poder público em relação a gestão dos resíduos 

sólidos. Um envolvimento maior da população só é alcançado diante de uma situação 

de extrema necessidade. 

É preciso criar mecanismos diferenciados para a formação de uma nova 

mentalidade, junto a todos os agentes envolvidos na gestão dos resíduos sólidos que 

amplie as formas de participação. 

Assim, deliberou-se como estratégias de ampliação da participação, quatro 

oficinas de trabalho envolvendo os Comitês Diretores Locais e Grupos de Sustentação 

através de reuniões técnicas para apreciação e parecer dos Comitês Diretores e 

Grupos de Sustentação, sobre a viabilidade de implantação dos arranjos   regionais 

integrados de resíduos sólidos para a região AMAUC. 

Essas oficinas, em forma de reunião por polo, foram realizadas no período de 

23 a 25 de setembro, na sala de reuniões da AMAUC- Associação dos Municípios do 

Alto Uruguai Catarinense.  Neste espaço participativo que antecedeu as audiências 

públicas municipais, houve uma ampla discussão sobre as propostas de arranjos 

regionais culminando com a síntese das diretrizes estratégicas a serem apresentadas 

para sua validação nas audiências públicas, posteriormente. 

Entende-se que a participação nestas oficinas, foi abaixo da expectativa da 

equipe, porém as discussões durante este processo foram extremamente positivas.  

Pela reflexão foram esclarecidas as dúvidas resultando em uma decisão do modelo 

de gestão adotada, com destaque para uma gestão de arranjo regional integrado, que 

culminará no planejamento de ações integradas. Destacamos ainda que nesta oficina, 
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realizamos o calendário das audiências públicas municipais dos 16 municípios 

integrantes deste PIGIRS. 

A metodologia adotada para a análise dos arranjos foi   através de uma 

exposição seguida de análise e discussão em grupos. 

 

Oficina Meta 3 - Polo 1 (Concórdia) 

Data: 25 de setembro de 2014 

Horário: 13h30min 

Local: sala de reuniões da Associação dos Municípios do Alto Uruguai 

Catarinense - AMAUC 

Número de participantes: 16 sendo membros do Comitê Diretor e do Grupo de 

Sustentação. 

 

Figura 58 - Oficina Meta 3 - Polo 1 (Concórdia) 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 11 - OFICINA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- POLO 1 - 

CONCÓRDIA 

As treze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco do mês de setembro de dois mil e 

quatorze, tendo como local as dependências da sala de reuniões da Associação dos 

Municípios do Alto Uruguai Catarinense - AMAUC sito a Rua Marechal Deodoro, 772 

– Edifício Mirage Offices - 12° andar, reuniram-se o Comitê Diretor Local e Grupo de 

Sustentação,  representante  do município de  Concórdia para a realização da Oficina  

Municipal para complementação de dados sobre os aspectos gerais de planejamento 

de arranjos regionais e de ações consorciadas na região AMAUC em relação a gestão 

de resíduos  considerando:  Resíduos de saúde; Resíduos do Lixo  Domiciliar; Gestão 

do Lixo Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção Civil; 

Gestão dos resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em um primeiro 

momento o Coordenador do Plano Engenheiro Ambiental Marcos Borsatti realizou 

uma breve explanação sobre essas etapas do PIGIRS já executadas para 

conhecimento de todos, as etapas ainda a executar e o cenário de possibilidades de 

arranjos existentes construídas a partir do diagnóstico. Expôs ainda que esta etapa 

tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do planejamento das ações; definir 

propostas de arranjos regionais para a prestação de serviços e apresentar propostas 

de consórcio definidas após análise de dados identificados pelo diagnóstico local e 

ainda uma definição das responsabilidades pública e privada. Os arranjos regionais 

consorciados foram pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância 

máxima entre municípios); Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, 

micro bacia); Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios); 

Similaridade quanto às características ambientais e socioculturais; Existência de 

fluxos econômicos entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes 

(compartilhamento de unidades); - Experiências comuns no manejo de resíduos; 

Dificuldades em localizar áreas adequadas para manejo em alguns municípios; 

Existência de municípios polo com liderança regional; Existência de pequenos 

municípios que não podem ser segregados do arranjo regional; Número de municípios 

envolvidos; População total a ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos 

gerados nos municípios. Assim sendo, após a apresentação das propostas estudadas 

pela equipe do Consórcio Lambari, estabeleceu-se um espaço para discussão e 

análise da qual resultaram as seguintes considerações para ser levada a apreciação 
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dos Prefeitos Municipais e posteriormente para a validação através das audiências 

públicas: sobre a proposta que trata sobre a gestão da coleta do lixo domiciliar, em 

relação ao lixo orgânico, mantêm os aspectos apontados pela equipe do Consórcio 

acrescentando os itens: Incentivar a implantação de composteiras domésticas; 

Monitorar os resíduos gerados na fonte; classificar os geradores de resíduos; aplicar 

descontos no IPTU  para os usuários que dispuserem o lixo corretamente. Em relação 

ao lixo reciclável manter a proposta da forma apresentada. Em relação aos resíduos 

da logística reversa, mantêm o que já foi elaborado pela equipe; Em relação aos 

resíduos da construção civil mantêm os aspectos apresentados pela equipe do 

Consórcio apenas acrescentar a implantação de uma terro inerte público-privado para 

a disposição dos resíduos da construção civil, o município precisa identificar uma área 

específica para este fim, mencionou um dos participantes Sr. Vilmar Comassetto. 

Poderiam ser utilizadas as áreas antigas pedreiras com áreas passíveis, como forma 

de recuperação destas áreas degradadas, desde que devidamente licenciadas 

alcançando assim uma normatização do destino de resíduos da construção civil. Foi 

mencionada ainda a experiência do município de Campos Novos que em uma unidade 

que recebe todos os tipos de resíduos reciclados. Em relação aos resíduos gerados 

pela Limpeza Pública, as propostas apontadas pela equipe do Consórcio Lambari 

foram aprovadas, apenas acrescentadas as seguintes sugestões: Cada município 

resolve a gestão no seu território, seria necessária a implantação de uma legislação 

específica para o depósito do material recolhido, para a recuperação de áreas 

degradadas. Uma outra sugestão apontada pelos participantes desta oficina foi a de 

criar no município Ecopontos para o recolhimento de resíduos recicláveis volumosos 

como fogão, geladeira, sofás. Outro aspecto apontado diz respeito ao recolhimento 

de tecidos, espumas e óleo de cozinha. Em relação ao destino de resíduos da saúde 

as propostas apresentadas pela Equipe devem considerar os seguintes aspectos: 

Realizar um diagnóstico mais aprofundado em relação ao destino dos resíduos 

produzidos pelas instituições privadas e obter um relatório mais detalhado da 

vigilância sanitária em relação a produção de resíduos na área pública, para após 

deliberar qual é a melhor alternativa de gestão para o município. Em relação a 

Educação Ambiental foi aprovada a criação de um programa regional com agentes 

multiplicadores. Ao final desta oficina, foi informado aos participantes que estas 

considerações serão levadas a apreciação dos Prefeitos Municipais para após serem 

apresentados a apreciação pública através de audiência. Não havendo mais nada a 
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tratar, o coordenador desta oficina Engenheiro Ambiental Marcos Borsatti agradeceu 

a presença de todos os presentes, com suas contribuições ressaltando a importância 

da participação como um elemento fundamental para a construção dos Planos 

Municipais. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai 

acompanhada da lista de presença. 
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Figura 59 – Lista de Presença Oficina Meta 3 - Polo 1 (Concórdia) (1) 
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Figura 60 - Lista de Presença Oficina Meta 3 - Polo 1 (Concórdia) (2) 
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Oficina Meta 3 - Polo 2 (Seara, Itá, Paial, Arvoredo e Xavantina) 

Data: 25 de setembro de 2014 

Hora: 13h30min 

Local: Sala de reuniões da Associação dos Municípios do Alto Uruguai 

Catarinense - AMAUC 

Número de participantes do Comitê Diretor: 11 participantes membros do 

Comitê Diretor Local. 

 

Figura 61 - Oficina Meta 3 - Polo 2 (Seara, Itá, Paial, Arvoredo e Xavantina) 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 12 - OFICINA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- POLO 2 – SEARA 

As treze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco do mês de setembro de dois mil e 

quatorze, tendo como local as dependências da sala de reuniões da Associação dos 

Municípios do Alto Uruguai Catarinense - AMAUC sito a Rua Marechal Deodoro, 772 

– Edifício Mirage Offices - 12° andar, reuniram-se o Comitê Diretor Local e Grupo de 

Sustentação, representante do município de Concórdia para a realização da Oficina 

Municipal para complementação de dados sobre os aspectos gerais de planejamento 

de arranjos regionais e de ações consorciadas na região AMAUC em relação a gestão 

de resíduos considerando: Resíduos de saúde; Resíduos do Lixo Domiciliar; Gestão 

do Lixo Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção Civil; 

Gestão dos resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em um primeiro 

momento o Coordenador do Plano Engenheiro Ambiental Marcos Borsatti realizou 

uma breve explanação sobre essas etapas do PIGIRS já executadas para 

conhecimento de todos, as etapas ainda a executar e o cenário de possibilidades de 

arranjos existentes construídas a partir do diagnóstico. Expôs ainda que esta etapa 

tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do planejamento das ações; Definir 

propostas de arranjos regionais para a prestação de serviços e apresentar propostas 

de consórcio definidas após análise de dados identificados pelo diagnóstico local e 

ainda uma definição das responsabilidades pública e privada. Os arranjos regionais 

consorciados foram pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância 

máxima entre municípios); Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, 

micro bacia); Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios); 

Similaridade quanto às características ambientais e socioculturais; Existência de 

fluxos econômicos entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes 

(compartilhamento de unidades); Experiências comuns no manejo de resíduos; 

Dificuldades em localizar áreas adequadas para manejo em alguns municípios; 

Existência de municípios polo com liderança regional; Existência de pequenos 

municípios que não podem ser segregados do arranjo regional; Número de municípios 

envolvidos; População total a ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos 

gerados nos municípios. Assim sendo, após a apresentação das propostas estudadas 

pela equipe do Consórcio Lambari, estabeleceu-se um espaço para discussão e 

análise da qual resultaram as seguintes considerações para ser levada a apreciação 

dos Prefeitos Municipais e posteriormente para a validação através das audiências 
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públicas:  sobre a proposta que trata sobre a gestão da coleta do lixo domiciliar, em 

relação ao  lixo orgânico, mantêm os aspectos apontados pela equipe do Consórcio  

acrescentando os itens: Incentivar a implantação de composteiras domésticas; 

Monitorar os resíduos gerados na fonte; classificar os geradores  de resíduos; aplicar 

descontos no IPTU  para os usuários  que dispuserem o lixo corretamente. Em relação 

ao lixo reciclável manter a proposta da forma apresentada. Em relação aos resíduos 

da logística reversa, mantêm o que já foi elaborado pela equipe; Em relação aos 

resíduos da construção civil mantêm os aspectos apresentados pela equipe do 

Consórcio apenas acrescentar a implantação de uma terro inerte público-privado para 

a disposição dos resíduos da construção civil, o município precisa identificar uma área 

específica para este fim, mencionou um dos participantes Sr. Vilmar Comassetto. 

Poderiam ser utilizadas as áreas antigas pedreiras com áreas passíveis, como forma 

de recuperação destas áreas degradadas, desde que devidamente licenciadas 

alcançando assim uma normatização do destino de resíduos da construção civil. Foi 

mencionada ainda a experiência do município de Campos Novos que em uma unidade 

que recebe todos os tipos de resíduos reciclados. Em relação aos resíduos gerados 

pela Limpeza Pública, as propostas apontadas pela equipe do Consórcio Lambari 

foram aprovadas, apenas acrescentadas as seguintes sugestões: Cada município 

resolve a gestão no seu território, seria necessária a implantação de uma legislação 

específica para o depósito do material recolhido, para a recuperação de áreas 

degradadas. Uma outra sugestão apontada pelos participantes desta oficina foi a de 

criar no município Ecopontos para o recolhimento de resíduos recicláveis volumosos 

como fogão, geladeira, sofás. Outro aspecto apontado diz respeito ao recolhimento 

de tecidos, espumas e óleo de cozinha. Em relação ao destino de resíduos da saúde 

as propostas apresentadas pela Equipe devem considerar os seguintes aspectos: 

Realizar um diagnóstico mais aprofundado em relação ao destino dos resíduos 

produzidos pelas instituições privadas e obter um relatório mais detalhado da 

vigilância sanitária em relação a produção de resíduos na área pública, para após 

deliberar qual é a melhor alternativa de gestão para o município.  Em relação à 

Educação Ambiental foi aprovada a criação de um programa regional com agentes 

multiplicadores. Ao final desta oficina, foi informado aos participantes que estas 

considerações serão levadas a apreciação dos Prefeitos Municipais para após serem 

apresentados a apreciação pública através de audiência. Não havendo mais nada a 

tratar, o coordenador desta oficina Engenheiro Ambiental Marcos Borsatti agradeceu 
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a presença de todos os presentes, com suas contribuições ressaltando a importância 

da participação como um elemento fundamental para a construção dos Planos 

Municipais. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai 

acompanhada da lista de presença. 
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Figura 62 - Lista de Presença Oficina Meta 3 - Polo 2 (Seara, Itá, Paial, 

Arvoredo e Xavantina) (1)
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Oficina Meta 3 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, Irani e Ipumirim) 

Data: 23 de setembro de 2014 

Hora: 8h30min 

Local: Sala de reuniões da Associação dos Municípios do Alto Uruguai 

Catarinense - AMAUC 

Número de participantes: 28 sendo membros dos Comitês Diretores locais e 

Grupos de Sustentação. 

 

Figura 63 - Oficina Meta 3 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, Irani e Ipumirim) 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 13 - OFICINA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- POLO 3 – 

LINDÓIADO SUL 

As oito horas e trinta minutos do dia vinte e três  do mês de setembro de dois mil e 

quatorze, tendo como local as  dependências da sala de reuniões da Associação dos 

Municípios do Alto Uruguai Catarinense - AMAUC sito a Rua Marechal Deodoro, 772 

– Edifício Mirage Offices - 12° andar, reuniram-se o Comitê Diretor Local  e Grupo de 

Sustentação, representantes dos Municípios de Lindóia do Sul, Ipumirim, Arabutã e 

Irani para a realização da Oficina  Municipal para complementação de dados sobre os 

aspectos gerais de planejamento de arranjos regionais e de ações consorciadas na 

região AMAUC em relação a gestão de resíduos  considerando: Resíduos de Saúde; 

Resíduos do Lixo Domiciliar - Orgânico  e Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos 

Resíduos da Construção Civil; Gestão dos resíduos da Limpeza Pública; Educação 

Ambiental. Em um primeiro momento o Coordenador do Plano Engenheiro Ambiental 

Marcos Borsatti realizou uma breve explanação sobre essas etapas do PIGIRS já 

executadas para conhecimento de todos, as etapas ainda a executar e o cenário de 

possibilidades de arranjos existentes construídas a partir do diagnóstico. Expôs ainda 

que esta etapa tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do planejamento das 

ações; Definir propostas de arranjos regionais para a prestação de serviços e 

apresentar propostas de consórcio definidas após análise de dados identificados pelo 

diagnóstico local e ainda uma definição das responsabilidades pública e privada; 

Buscar uma ampliação da participação técnica. Os arranjos regionais consorciados 

foram pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância máxima 

entre municípios); Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, micro bacia); 

Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios); Similaridade 

quanto às características ambientais e socioculturais; Existência de fluxos econômicos 

entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de unidades); 

Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar áreas 

adequadas para manejo em alguns municípios; Existência de municípios polo com 

liderança regional; Existência de pequenos municípios que não podem ser 

segregados do arranjo regional; Número de municípios envolvidos; População total a 

ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos gerados nos municípios. 

Assim sendo, após a apresentação das propostas estudadas pela equipe do 

Consórcio Lambari, estabeleceu-se um espaço para discussão e análise da qual 
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resultaram as seguintes considerações para ser levada primeiramente para a 

apreciação dos Prefeitos Municipais e posteriormente para a validação através das 

audiências públicas. Sobre a proposta de que trata a gestão da coleta do lixo 

domiciliar, em relação ao lixo orgânico, mantêm os aspectos apontados pela equipe 

do Consórcio acrescentando os itens: Implantação de programas de lixeiras 

domésticas, manter o aterro existente no município de Ipumirm, e utilizar os aterros 

existentes sem gerar um novo passivo ambiental. Para o barateamento da gestão, 

licitar o serviço de recolhimento através da região, buscar o gerenciamento dos aterros 

partilhado entre o poder público e empresas da área. Em relação ao lixo reciclável 

manter a proposta da forma apresentada, apenas acrescentar a introdução de lixeiras 

padrão. Em relação aos resíduos da logística reversa, mantêm o que já foi elaborado 

pela equipe; Em relação aos resíduos da construção civil mantêm os aspectos 

apresentados pela equipe do Consórcio apenas acrescentar parceria público/privado 

de forma regional. Em relação aos resíduos gerados pela Limpeza Pública, as 

propostas apontadas pela equipe do Consórcio Lambari foram aprovadas, apenas 

acrescentadas as seguintes sugestões: Cada município resolve a gestão no seu 

território, seria necessária a implantação de uma legislação específica para o depósito 

do material recolhido, para a recuperação de áreas degradadas. Em relação ao 

destino de resíduos da saúde as propostas apresentadas pela Equipe devem 

considerar os seguintes aspectos: a longo prazo implantar uma unidade de destinação 

na própria região AMAUC que atenda todos os municípios.  Outro aspecto levantado 

a curto prazo e médio prazo foi a licitação conjunta para o recolhimento dos resíduos 

da saúde. Nesta licitação, prever ainda o recolhimento de medicamentos vencidos. 

Em relação a Educação Ambiental, esta deve ser realizada de forma regionalizada, 

em um processo contínuo, priorizando ações por etapas, através de subprogramas 

por eixo. Ao final desta oficina, foi reiterado aos participantes que estas considerações 

serão levadas a apreciação dos Prefeitos Municipais para após serem apresentados 

a apreciação pública através de audiência. Não havendo mais nada a tratar, o 

coordenador desta oficina Engenheiro Ambiental Marcos Borsatti agradeceu a 

presença de todos os presentes, com suas contribuições ressaltando a importância 

da participação como um elemento fundamental para a construção dos Planos 

Municipais. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai 

acompanhada da lista de presença. 
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Figura 64 - Lista de Presença Oficina Meta 3 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, Irani 
e Ipumirim) (1) 
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Figura 65 - Lista de Presença Oficina Meta 3 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, Irani 
e Ipumirim) (2) 
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Figura 66 - Lista de Presença Oficina Meta 3 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, Irani 
e Ipumirim) (3) 
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Oficina Meta 3 - Polo 4 (Alto Bela Vista, Peritiba, Piratuba, Presidente 

Castello Branco, Jaborá e Ipira) 

Data: 25 de setembro de 2014 

Hora: 8h30min 

Local: Sala de reuniões da Associação dos Municípios do Alto Uruguai 

Catarinense - AMAUC 

Número de participantes: 22 sendo membros dos Comitês Diretores locais e do 

Grupo de Sustentação. 

 

Figura 67 - Oficina Meta 3 - Polo 4 (Alto Bela Vista, Peritiba, Piratuba, 

Presidente Castello Branco, Jaborá e Ipira) 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 14 - OFICINA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- POLO 4 – 

PERITIBA 

As oito horas e trinta minutos do dia  vinte e cinco  do mês de setembro de dois mil e 

quatorze, tendo como local as  dependências da sala de reuniões da Associação dos 

Municípios do Alto Uruguai Catarinense - AMAUC sito a Rua Marechal Deodoro, 772 

– Edifício Mirage Offices -  12° andar, reuniram-se o Comitê Diretor Local  e Grupo de 

Sustentação,  representantes dos  Municípios de  Peritiba, Piratuba, Ipira,  Alto Bela 

Vista, Jaborá e Presidente Castello Branco para a realização da Oficina  Municipal de 

complementação de dados sobre os aspectos gerais de planejamento de arranjos 

regionais e de ações consorciadas na região AMAUC em relação a gestão de resíduos  

considerando:  Resíduos de saúde;  Resíduos  do Lixo  Domiciliar;  Gestão do Lixo 

Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção Civil; Gestão dos 

resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em um primeiro momento o 

Coordenador do Plano Engenheiro Ambiental Marcos Borsatti realizou uma breve 

explanação sobre essas etapas do PIGIRS já executadas para conhecimento de 

todos, as etapas ainda a executar e o cenário de possibilidades de arranjos existentes 

construídas a partir do diagnóstico. Expôs ainda que esta etapa tem por objetivos: 

Discutir os aspectos gerais do planejamento das ações; Definir propostas de arranjos 

regionais para a prestação de serviços e apresentar propostas de consórcio definidas 

após análise de dados identificados pelo diagnóstico local e ainda uma definição das 

responsabilidades pública e privada; Buscar uma ampliação da participação técnica. 

Os  arranjos  regionais consorciados foram pautados nas seguintes questões: Área 

de abrangência (distância máxima entre municípios); Contiguidade territorial; Bacia 

Hidrográfica (sub-bacia, microbacia); Condições de acesso (infraestrutura de 

transporte entre os municípios); Similaridade quanto às características ambientais e 

socioculturais; Existência de fluxos econômicos entre municípios; Arranjos regionais 

pré-existentes (compartilhamento de unidades);  Experiências comuns no manejo de 

resíduos; Dificuldades em localizar áreas adequadas para manejo em alguns 

municípios; Existência de municípios polo com liderança regional; Existência de 

pequenos municípios que não podem ser segregados do arranjo regional; Número de 

municípios envolvidos; População total a ser atendida (rateio de custos); Volume total 

de resíduos gerados nos municípios. Assim sendo, após a apresentação das 

propostas estudadas pela equipe do Consórcio Lambari, estabeleceu-se um espaço 
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para discussão e análise  através da qual resultaram as seguintes considerações para 

ser levada a apreciação dos Prefeitos Municipais  e posteriormente para a validação 

através das audiências públicas:  sobre a proposta   que trata  sobre a  gestão da 

coleta do lixo domiciliar, em relação ao  lixo orgânico, mantêm os aspectos apontados 

pela equipe do Consórcio  acrescentando  a viabilidade deste polo  ter mais uma terro  

sanitário  localizado  no  município de Piratuba, justificando que  já existe, precisa ser 

adequado e não acarretaria mais um passivo ambiental, construindo  mais aterros, 

outra alternativa para a  gestão  do lixo orgânico seria a licitação conjunta do serviço 

de  recolhimento, além do incentivo da implantação de programa de  composteira 

doméstica. Em relação ao lixo reciclável manter a proposta da forma apresentada, 

apenas acrescentar a introdução do aproveitamento do lixo reciclável através da 

venda regulamentada legalmente por cada município. Em relação aos resíduos da 

logística reversa, mantêm o que já foi elaborado pela equipe, além de consultar a SDS 

sobre formas de regulamentação adotadas pelo Estado, e ainda buscar parcerias em 

cada município, além da legislação local; Em relação aos resíduos da construção civil 

mantêm os aspectos apresentados pela equipe do Consórcio apenas acrescentar 

parceria público/privado de forma regional. Em relação aos resíduos gerados pela 

Limpeza Pública, as propostas apontadas pela equipe do Consórcio Lambari  foram  

aprovadas, apenas  acrescentadas as seguintes sugestões: Cada  município resolve  

a gestão no seu território,   seria necessária a implantação de uma legislação 

específica para o depósito do material recolhido, para a recuperação  de áreas 

degradadas; estabelecer  mecanismos locais para a venda nos municípios;  incluir nos  

programas de limpeza  pública a  limpeza dos  cemitérios. Em relação ao destino de 

resíduos da saúde as propostas apresentadas pela Equipe devem considerar os 

seguintes aspectos: a longo prazo implantar uma unidade de destinação na própria 

região AMAUC que atenda todos os municípios.  Outro aspecto levantado a curto 

prazo e médio prazo foi a licitação conjunta para o recolhimento dos resíduos da 

saúde. Nesta licitação, prever ainda o recolhimento de medicamentos vencidos. Em 

relação a Educação Ambiental, esta deve ser realizada de forma regionalizada, em 

um processo contínuo, priorizando ações por etapas, através de subprogramas por 

eixo. Ao final desta oficina, foi reiterado aos participantes que estas considerações 

serão levadas a apreciação dos Prefeitos Municipais para após serem apresentados 

a apreciação pública através de audiência. Não havendo mais nada a tratar, o 

coordenador desta oficina Engenheiro Ambiental Marcos Borsatti agradeceu a 
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presença de todos os presentes, com suas contribuições ressaltando a importância 

da participação como um elemento fundamental para a construção dos Planos 

Municipais. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai 

acompanhada da lista de presença. 
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Figura 68 - Lista de Presença Oficina Meta 3 - Polo 4 (Alto Bela Vista, Peritiba, 
Piratuba, Presidente Castello Branco, Jaborá e Ipira) (1) 
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Figura 69 - Lista de Presença Oficina Meta 3 - Polo 4 (Alto Bela Vista, Peritiba, 
Piratuba, Presidente Castello Branco, Jaborá e Ipira) (2) 
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1.5.2. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA REUNIÃO COM PREFEITOS MUNICIPAIS 

REFERENTES À META 3 – ANÁLISE DE POSSIBILIDADES DE GESTÃO ASSOCIADA 

 

Posterior a esta Oficina com os Comitês Diretores Locais e Grupos de 

Sustentação, realizou-se uma reunião com Prefeitos Municipais, no dia 30 de 

setembro para apresentar os resultados arranjos regionais de planejamento integrado 

de resíduos sólidos estudando a viabilidade técnica e política para a sua 

implementação. 

Desta reunião participaram 07 Prefeitos Municipais; 01 Vice Prefeito e 05 

representantes técnicos dos dezesseis municípios da região AMAUC, além do Diretor 

Executivo da AMAUC, equipe técnica Consórcio Lambari e Profissional da Empresa 

Espaço Urbano de Joaçaba. 

Observamos que a participação dos Prefeitos Municipais, foi abaixo do 

esperado, porém os presentes nesta reunião tem clareza da importância deste 

trabalho para a região e manifestaram seu apoio diante do exposto considerando este 

trabalho de planejamento dos resíduos uma importante ferramenta de gestão para as 

administrações públicas municipais. 

 

Figura 70 – Reunião com Prefeitos Municipais Meta 3 

  

  Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 15 - REUNIÃO COM PREFEITOS REFERENTE A META 03 - ARRANJOS   

DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC 

As treze horas e trinta minutos do dia trinta do mês setembro de dois mil e quatorze, 

tendo como local a sala de reuniões da AMAUC – Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício 

Mirage Offices – 12º andar, município de Concórdia, Estado de Santa Catarina, 

reuniram-se os integrantes da equipe técnica do Consórcio Lambari, responsável pela 

elaboração do PIGIRS/AMAUC, Sr. Marcos Borsatti coordenador do PIGIRS, Maycon 

Pedott responsável técnico pela elaboração do PIGIRS Sr. Roberto Kurtz Pereira 

Secretário Executivo do Consórcio e AMAUC, Jéssica Cosmann estagiária, Jackson 

Bólico auxiliar administrativo e a Fiscal do contrato Fatima Maria Franz Hermes. 

Reuniram-se juntamente com os prefeitos dos municípios Alto Bela Vista; Arabutã; 

Concórdia; Ipumirim; Lindóia do Sul e Presidente Castello Branco, estavam presentes 

também o Vice-Prefeito de Jaborá, o Diretor e Secretário da Agricultura de Irani, o 

Secretário Administrativo de Paial e o Vereador de Peritiba, não teve nem um tipo de 

representatividade os municípios de Arvoredo; Ipira; Itá; Piratuba; Seara e Xavantina. 

Ambos reuniram-se para a realização da reunião para prefeitos referente ao 

planejamento de arranjos regionais e de ações consorciadas na região da AMAUC. 

Inicialmente o Sr. Roberto Kurtz Pereira, Secretário Executivo da AMAUC e Gerente 

do Consórcio Lambari saudou a todos os presentes, destacando a importância da 

participação dos prefeitos para a elaboração do plano. Em seguida Sr. Marcos Borsatti 

coordenador do PIGIRS detalhou os assuntos a serem tratados nesta oficina os quais 

compreendem em apresentar todas as ações sugeridas pela equipe técnica e 

analisada pelas equipes dos Comitês Diretores Locais de todos os municípios da 

AMAUC, para que os prefeitos possam fazer alterações caso julguem necessário. 

Expôs ainda que esta etapa tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do 

planejamento das ações; Definir propostas de arranjos regionais para a prestação de 

serviços e apresentar propostas de consórcio definidas após análise de dados 

identificados pelo diagnóstico local e ainda uma definição das responsabilidades 

pública e privada. Os arranjos regionais consorciados foram pautados nas seguintes 

questões: Área de abrangência (distância máxima entre municípios); Contiguidade 

territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, micro bacia); Condições de acesso 

(infraestrutura de transporte entre os municípios); Similaridade quanto às 
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características ambientais e socioculturais; Existência de fluxos econômicos entre 

municípios; Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de unidades); 

Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar áreas 

adequadas para manejo em alguns municípios; Existência de municípios polo com 

liderança regional; Existência de pequenos municípios que não podem ser 

segregados do arranjo regional; Número de municípios envolvidos; População total a 

ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos gerados nos municípios. 

Prosseguindo esta audiência Pública, Marines Ribeiro Perondi, administradora 

integrante da equipe técnica, relatou os custos do município com os serviços de coleta 

e destinação final dos resíduos sólidos e apresentou os principais aspectos 

econômico-financeiros relacionados aos arranjos projetados. Enfatizou a importância 

da participação social como elemento primordial para o controle das ações de gestão 

da administração pública, explanou ainda sobre o processo participativo alcançado 

regionalmente nas diferentes etapas deste PIGIRS. Para cada uma destas propostas 

foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de quem é a 

responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução Como 

prosseguimento o Sr. Marcos Borsatti Coordenador do PIGIRS realizou a 

apresentação das propostas estudadas pela equipe do Consórcio Lambari, 

estabeleceu-se um espaço para discussão e análise. Após a exposição e sem nem 

uma alteração todos os presentes concordaram com o exposto pela equipe técnica do 

PIGIRS. Não havendo mais nada a tratar o Sr. Marcos Borsatti agradeceu a presença 

de todos e declarou por encerrada a presente oficina, sobre a qual relatamos a 

presente ata e que segue como comprovação da realização desta oficina a lista de 

presença em anexo. 
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Figura 71 - Lista de presença reunião com os prefeitos - Meta 3 (1) 
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Figura 72 - Lista de presença reunião com os prefeitos - Meta 3 (2) 
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1.5.3. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DAS AUDIÊNCIAS REFERENTES À META 3 – 

ANÁLISE DE POSSIBILIDADES DE GESTÃO ASSOCIADA 

 

A análise da participação da população nas audiências públicas nesta Meta 3 

do PIGIRS – Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

demonstraram que embora sejam reconhecidas como um espaço legítimo de controle 

social e exercício da cidadania da população, na avaliação da equipe técnica do 

Consórcio Lambari, foi muito baixa. 

O cronograma para a realização dessas audiências foi construído com os 

Comitês Diretores Locais dos municípios. A divulgação do evento, bem como a 

preparação do local das reuniões, também ficou sob sua responsabilidade.  

Embora a equipe do Consórcio Lambari tenha prestado orientações sobre as 

formas de divulgação, através de convites observamos que o resultado quantitativo 

ficou muito abaixo do esperado. Conclui-se com isso que houve falhas administrativas 

em relação à forma de divulgação. 

Observou-se que a participação da população nas audiências é pontual, porque 

é chamada a participar em um espaço limitado, com tempo determinado e tempo 

específico sem o compromisso da continuidade. Estas audiências serviram como um 

espaço consultivo, apenas para o repasse de informações, apesar de ser considerado 

deliberativo. De uma forma aberta surgiram indagações sobre os arranjos regionais 

de gestão de resíduos sólidos propostos e seus impactos, os participantes puderam 

externar suas opiniões a respeito, porém a participação ficou comprometida pela falta 

de representatividade e visão limitada sobre aspectos técnicos da gestão de resíduos. 

Apesar de pontual, considera-se a audiência pública um avanço e uma conquista da 

sociedade, pois esta se constitui em um espaço onde o indivíduo tem liberdade para 

se manifestar livremente.  

Os dados quantitativos obtidos apontam para a necessidade de ampliar a 

participação social neste processo. Vivemos hoje uma espécie de institucionalização 

da participação. A participação ainda é fraca, porque acontece por uma exigência de 

um processo institucionalizado, neste caso, para as audiências públicas para a 

validação de possibilidades de arranjos regionais de planejamento de Resíduos 

Sólidos. 
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Identificamos durante todo o processo uma grande fragilidade na atuação dos 

Comitês Diretores Locais, que em muitos dos municípios não tem buscado o 

engajamento de todos os segmentos relacionados com a gestão dos resíduos sólidos 

e portanto não mantém vitalizado no município o seu Grupo de Sustentação. 

Assim sendo, teremos para aproxima etapa deste Plano um grande desafio, 

buscar melhores mecanismos de envolvimento e mobilização, através de reuniões 

locais para este fim. 

Há uma série de elementos que ainda precisam ser trabalhados, para 

assegurar que tenhamos sustentabilidade e mecanismos de controle social. 

É preciso preparar a população para a próxima etapa do Plano Intermunicipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que trata do   Planejamento das ações. 

Esta nova etapa, que encerra em si um conjunto de procedimentos, permite 

avaliar propostas de empreendimentos, bem como de suas alternativas, ajudando a 

identificar concretamente diretrizes, estratégias, programas e ações  e, ainda, 

apresentar sugestões para o manejo diferenciados Resíduos Sólidos.  

 
Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Alto Bela Vista 

 

Data da realização: 10 de Outubro de 2014 das 13h30min às 16 horas. 

Local de Realização: Auditório da Prefeitura Municipal 

Número de participantes: 28 

Participantes: Profissionais do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, Grupo 

de Sustentação, Poder Executivo e População em geral. 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão; associada em relação aos resíduos sólidos; e 

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: Relatada através da ata. 
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Metodologia utilizada: A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o 

município cartazes motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, 

ainda como forma de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal 

de circulação local, e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve 

uma exposição dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais 

presentes seguida da apresentação da síntese dos resultados identificados sobre a 

possibilidade de arranjos intermunicipais para alcançar gestão associada de Resíduos 

Sólidos. Essa síntese foi apresentada pelo auxiliar administrativo Jackson Bólico, 

como integrante da equipe técnica por meio de equipamento multimídia de forma 

expositiva, estimulando a participação dos presentes através de questionamentos e 

manifestação de opinião após a apresentação. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados com ressalvas assim discriminadas: Em 

relação ao destino final dos resíduos sólidos, pela não instalação de novos aterros 

sanitários, pois esta medida acarretaria um passivo ambiental significativo. A sugestão 

é utilizar o aterro existente no município de Piratuba, pela localização geográfica 

facilita o transporte dos resíduos deste município. Levantou-se a possibilidade de 

fortalecer mecanismos de mobilização social local buscando um maior envolvimento 

da população, aspecto identificado como negativo pela própria equipe do Comitê 

Diretor Local. Assim sendo haverá uma força tarefa da equipe local de trabalho 

envolvida neste processo para alcançar um maior número de participantes na próxima 

etapa deste PIGIRS. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentados e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari. Um aspecto importante a ressaltar foi o de que existiu 

uma preocupação do poder público municipal em ampliar o número de participantes 

nas audiências públicas que ainda irão acontecer, buscando um maior envolvimento 

da população neste processo. 
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Figura 73 – Audiência Pública Meta 3 – Município de Alto Bela Vista 

 
                          Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 16 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- 

MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA 

As oito horas e trinta minutos do dia dez do mês de outubro de dois mil e quatorze, 

tendo como local as dependências do Auditório da Câmara Municipal de Vereadores 

de Alto  Bela  Vista  sito a Rua do Comércio, 1015, reuniram-se o Comitê Diretor Local 

e Grupo de Sustentação- formado por uma equipe multidisciplinar das áreas da 

educação, urbanismo e obras, agricultura, vigilância da saúde, educação, agentes 

comunitários da saúde, trabalhadores da assistência social, para a realização da 

Audiência Pública Municipal de planejamento de arranjos regionais e de ações 

consorciadas na região AMAUC em relação a gestão de resíduos  considerando:  

Resíduos de saúde Resíduos do Lixo Domiciliar; Gestão do Lixo Reciclável; Logística 

Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção Civil; Gestão dos resíduos da limpeza 

pública; Educação Ambiental. Em um primeiro momento Sra. Prefeita Municipal Cátia 

Tessmann Reicherdt saudou aos presentes enfatizando a importância desta audiência 

para fazer valer as propostas de ação consorciadas, partindo do prognóstico 

construído pela Equipe do Consórcio Lambari, analisada pelos técnicos e Prefeitos 

Municipais e que passa ainda pela consulta pública.  Como continuidade desta 

audiência o auxiliar administrativo Jackson Bólico, iniciou sua exposição, informando 

aos presentes ainda que esta audiência tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais 

do planejamento das ações; Definir propostas de arranjos regionais para a prestação 

de serviços e apresentar propostas de consórcio definidas após análise de dados 

identificados pelo diagnóstico local e ainda uma definição das responsabilidades 

pública e privada. Os arranjos regionais consorciados foram pautados nas seguintes 

questões: Área de abrangência (distância máxima entre municípios); Contiguidade 

territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, micro bacia); Condições de acesso 

(infraestrutura de transporte entre os municípios); Similaridade quanto às 

características ambientais e socioculturais; Existência de fluxos econômicos entre 

municípios; Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de unidades); 

Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar áreas 

adequadas para manejo em alguns municípios; Existência de municípios polo com 

liderança regional; Existência de pequenos municípios que não podem ser 

segregados do arranjo regional; Número de municípios envolvidos; População total a 

ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos gerados nos municípios. 
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Prosseguindo esta audiência Pública, foram relatados os custos do município com os 

serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos e apresentados os principais 

aspectos econômico-financeiros relacionados aos arranjos projetados. Foi enfatizada 

a importância da participação social como elemento primordial para o controle das 

ações de gestão da administração pública, explanou ainda sobre o processo 

participativo alcançado regionalmente nas diferentes etapas deste PIGIRS. Ato 

contínuo, realizada a apresentação das propostas estudadas pela equipe do 

Consórcio Lambari, estabeleceu-se um espaço para discussão e análise da qual 

resultaram as seguintes considerações para a validação das  mesmas através desta 

audiência pública: Proposta 1: que trata  sobre a  readequação da gestão dos serviços 

de coleta e redução de custos, deslocamento e uma nova licitação  da prestação de 

serviços de  recolhimento; Proposta  2:   Implementação  de três novos aterros  

sanitários: 01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo 

domiciliar/orgânico; Proposta1: Parceria Público/privada  para a implantação de 

unidades de tratamento nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria 

Público/privada  para a implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos 

a serem implantados;  Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável; Proposta 

1:  Criação de lixeiras padrão;  Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos 

aterros para separação e venda deste  resíduo;  Proposta 3: Legalidade e regularidade 

do recolhimento (Cadastro dos  catadores); Proposta 4: Envolver empresas de  

pequeno e grande porte  para destinação  final dos  resíduos recicláveis da região; 

Propostas para a gestão de resíduos da construção civil; Proposta 1: Aquisição de 

tecnologia móvel para estes resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de 

inertes para a região  AMAUC; Proposta 3: Normatização  dos resíduos  da construção 

civil; Proposta 4: Estabelecer parcerias  entre o poder público e privado; Propostas 

para a gestão dos Resíduos da saúde- Proposta1: Licitar de forma conjunta a coleta 

e destinação final destes resíduos;  Proposta 2: Implantação de uma unidade de 

destinação final destes  resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de 

resíduos da Limpeza Pública- Proposta 1: Aquisição de um picador com o objetivo de 

ser instalado nos aterros sanitários de cada  município; Proposta 2: Parceria Público 

Privado para a gestão destes resíduos; Propostas para Educação Ambiental- Criação 

de um programa Regional de Educação Ambiental voltada especificamente para a 

gestão de resíduos sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa- Proposta 

1: Trazer empresas e instituições estaduais para fomentar e definir diretrizes para a 
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Logística Reversa; Proposta 2:  Criar Política de Logística Reversa. Para cada uma 

destas propostas foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de 

quem é a responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução. 

Após a exposição à plenária desta audiência teceu algumas considerações 

complementares voltadas a realidade do município, e finalmente validou as propostas 

apresentadas pela equipe do Consórcio Lambari como possíveis arranjos regionais 

para a gestão de resíduos   que contemplam as necessidades do município. Não 

havendo mais nada a tratar o auxiliar administrativo Jackson Bólico encerrou a 

presente Audiência Pública agradeceu a presença de todos, e solicitou que a 

população continue participando ainda mais, com mais envolvimento e mobilização. 

Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai acompanhada da lista 

de presença. 
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Figura 74 - Lista de Presença Audiência Pública Meta 3 – Município de Alto Bela 
Vista (1) 
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Figura 75 - Lista de Presença Audiência Pública Meta 3 – Município de Alto Bela 
Vista (2) 
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Figura 76 - Lista de Presença Audiência Pública Meta 3 – Município de Alto Bela 
Vista (3) 

 
 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

220 

Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Arabutã  

 

Data da realização: 09 de outubro de 2014 das 08h30min às 11 horas. 

Local de Realização: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores  

Número de participantes: 74 

Público Presente: Profissionais do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação, Estudantes do ensino Fundamental da Escola Estadual. 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos; 

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados e identificados, 

como um produto do PIGIRS da região AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local, 

e convite no portal WEB do município. Na audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais presentes 

seguidos da apresentação da síntese dos resultados identificados sobre a 

possibilidade de arranjos intermunicipais para alcançar Gestão Associada de 

Resíduos Sólidos. Essa síntese foi apresentada pelo auxiliar administrativo Jackson 

Bólico, como integrante da equipe técnica por meio de equipamento multimídia, 

estimulando a participação dos presentes através de questionamentos e manifestação 

de opinião após a apresentação .Complementarmente a Assistente Social Neusa 

Maria Poletto Pucci, integrante da equipe do Consórcio Lambari, apontou a 

importância da participação neste processo de construção do PIGIRS enfatizando o 

papel do Comitê Diretor Local nesta mobilização .  
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Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados, realizando questionamentos e reflexões 

que apontam para a melhoria da gestão local de resíduos sólidos. Após 

questionamentos e amplo debate foi validada a síntese da gestão integrada de 

resíduos sólidos através de arranjos intermunicipais. Entretanto será necessário 

estabelecer novos mecanismos de envolvimento e mobilização social para ampliar o 

número de participantes na próxima etapa deste processo. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, com boa participação, a equipe 

avalia como sendo válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência 

foi atingido, na medida em que os participantes externaram sua opinião trazendo 

reflexões interessantes acerca do contexto local frente a temática apresentados e 

consideraram relevantes as informações trazidas como síntese de arranjos 

intermunicipais apresentados pela Equipe do Consórcio Lambari. Importante ressaltar 

a participação do poder legislativo no processo. 

 
Figura 77 – Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Arabutã 

 
                          Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 17 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC - 

MUNICÍPIO DE ARABUTÃ 

As oito horas e trinta minutos do dia nove do mês de outubro de dois mil e quatorze, 

tendo como local as dependências do Auditório da  Câmara  Municipal de Vereadores 

de Arabutã reuniram-se o Comitê Diretor Local e Grupo de Sustentação- formado por 

uma equipe multidisciplinar das áreas da educação, urbanismo e obras, agricultura, 

vigilância da saúde, educação, agentes comunitários da saúde, trabalhadores da 

assistência social, e ainda, estudantes da Escola Educação Básica Arabutã, para a 

realização da Audiência Pública Municipal de planejamento de arranjos regionais e de 

ações consorciadas na região AMAUC em relação a gestão de resíduos  

considerando: Resíduos de saúde; Resíduos  do Lixo  Domiciliar; Gestão do Lixo 

Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção Civil; Gestão dos 

resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em primeiro momento o Sr. 

Prefeito Municipal Jackson Patzlaff saudou aos presentes enfatizando a importância 

desta audiência para fazer valer as propostas de ação consorciadas, partindo do 

prognóstico construído pela Equipe do Consórcio Lambari, analisada pelos técnicos e 

Prefeitos Municipais e que passa ainda pela consulta pública. Em seguida a Assistente 

Social Neusa Maria Poletto Pucci, integrante da equipe técnica, responsável pela 

Mobilização Social do PIGIRS integrantes da equipe técnica, realizou uma breve 

explanação sobre essas etapas do PIGIRS já executadas, tomando por base o 

aspecto participativo da comunidade, sendo este o principal aspecto do Plano. 

Destacou, as etapas ainda a executar e a importância da participação como forma de 

corresponsabilidade de gestão entre o poder público e da sociedade civil. Como  

continuidade desta audiência o auxiliar administrativo Jackson Bólico, juntamente com 

a estagiária Jéssica Andressa Cosmann iniciaram as exposições, informando aos 

presentes ainda que esta audiência tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do 

planejamento das ações; Definir propostas de arranjos regionais para a prestação de 

serviços e apresentar propostas de consórcio definidas após análise de dados 

identificados pelo diagnóstico local e ainda uma definição das responsabilidades 

pública e privada. Os arranjos regionais consorciados foram pautados nas seguintes 

questões: Área de abrangência (distância máxima entre municípios); Contiguidade 

territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, micro bacia); Condições de acesso 

(infraestrutura de transporte entre os municípios); Similaridade quanto às 
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características ambientais e socioculturais;  Existência de fluxos econômicos entre 

municípios; Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de unidades); 

Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar áreas 

adequadas para manejo em alguns municípios; Existência de municípios polo com 

liderança regional; Existência de pequenos municípios que não podem ser 

segregados do arranjo regional; Número de municípios envolvidos; População total a 

ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos gerados nos municípios. 

Prosseguindo foram relatados os custos do município com os serviços de coleta e 

destinação final dos resíduos sólidos e apresentou os principais aspectos econômico-

financeiros relacionados aos arranjos projetados. Ato contínuo, realizada a 

apresentação das propostas estudadas pela equipe do Consórcio Lambari, 

estabeleceu-se um espaço para discussão e análise da qual resultaram as seguintes 

considerações para a validação das  mesmas através desta audiência públicas:  

Proposta 1: que trata  sobre a  readequação da gestão dos serviços de coleta e 

redução de custos, deslocamento e uma nova licitação  da prestação de serviços de  

recolhimento; Proposta 2: Implementação  de três novos aterros  sanitários: 01 em 

Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo domiciliar/orgânico - 

Proposta1: Parceria Público/privada para a implantação de unidades de tratamento 

nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria Público/privada  para a 

implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos a serem implantados;  

Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável -  Proposta 1: Criação de lixeiras 

padrão;  Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos aterros para 

separação e venda deste  resíduo;  Proposta 3: Legalidade e regularidade do 

recolhimento (Cadastro dos  catadores); Proposta 4: Envolver empresas de  pequeno 

e grande porte  para destinação  final dos  resíduos Recicláveis da região; Propostas 

para a gestão de resíduos da Construção Civil - Proposta 1: Aquisição de tecnologia 

móvel para estes resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de inertes para a 

região AMAUC; Proposta 3: Normatização  dos resíduos  da construção civil; Proposta 

4: Estabelecer parcerias  entre o poder público e privado; Propostas para a gestão 

dos Resíduos da Saúde - Proposta1: Licitar de forma conjunta a coleta e destinação 

final destes resíduos;  Proposta 2: Implantação de uma unidade de destinação final 

destes resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de resíduos da Limpeza 

Pública - Proposta 1: Aquisição de um picador com o objetivo de ser instalado nos 

aterros sanitários de cada  município; Proposta 2: Parceria Público Privado para a 
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gestão destes resíduos; Propostas para Educação Ambiental – Criação de um 

programa Regional  de Educação Ambiental voltada especificamente para a gestão 

de resíduos sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa - Proposta 1: 

Trazer empresas e instituições estaduais para fomentar e definir diretrizes para a 

Logística Reversa; Proposta 2: Criar Política de Logística Reversa. Para cada uma 

destas propostas foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de 

quem é a responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução. 

Após a exposição a plenária desta audiência teceu algumas considerações 

complementares voltadas a realidade do município, e finalmente validou as propostas 

apresentadas pela equipe do Consórcio Lambari como possíveis arranjos regionais 

para a gestão de resíduos que contemplam as necessidades do município. Não 

havendo mais nada a tratar o Coordenador dos trabalhos Jackson Bólico encerrou a 

presente audiência pública agradecendo a presença de todos, e solicitou que a 

população continue participando como exercício de cidadania. Não havendo mais 

nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 78 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Arabutã (1) 
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Figura 79 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Arabutã (2) 
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Figura 80 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Arabutã (3) 
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Figura 81 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Arabutã (4) 
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Figura 82 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Arabutã (5) 
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Figura 83 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Arabutã (6) 
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Figura 84 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Arabutã (7) 

 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

232 

Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Arvoredo 

Data da realização: 08 de outubro de 2014 13h30min às 16horas. 

Local de Realização: Auditório da Secretaria Municipal de Educação  

Número de participantes: 13 

Público Presente: Profissionais do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação  

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos; 

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais presentes 

seguidos da apresentação da síntese dos resultados identificados sobre a 

possibilidade de arranjos intermunicipais para alcançar Gestão Associada de 

Resíduos Sólidos. Esta síntese foi apresentada pelo auxiliar administrativo Jackson 

Bólico, como integrante da equipe técnica por meio de equipamento multimídia, 

estimulando a participação dos presentes através de questionamentos e manifestação 

de opinião após a apresentação. Complementarmente a técnica Marines Perondi, 

integrante da equipe do Consórcio Lambari, apontou a importância da participação 

enfatizando o papel do Comitê Diretor Local como responsável por esta mobilização.  
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Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados sem nenhuma ressalva validando assim 

a síntese da gestão integrada de resíduos sólidos através de arranjos intermunicipais. 

Entretanto será necessário estabelecer novos mecanismos de envolvimento e 

mobilização social para ampliar o número de participantes na próxima etapa deste 

processo. Segundo relato dos participantes do Comitê Diretor será necessária uma 

ampla sensibilização na comunidade, pois este trabalho de motivação para o correto 

destino dos resíduos, especialmente a gestão do lixo doméstico já havia sido 

realizado, sendo interrompida a realização de compostagem doméstica, causando um 

certo descrédito na população em relação a corresponsabilidade e comprometimento 

em relação a esta prática. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, apesar da baixa participação ,a 

equipe avalia como sendo válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da 

audiência foi atingido, na medida em que os participantes externaram sua opinião 

trazendo reflexões interessantes acerca do contexto local frente a temática 

apresentada e consideraram relevantes as informações trazidas como síntese de 

arranjos intermunicipais apresentados pela Equipe do Consórcio Lambari. 

 

Figura 85 - Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Arvoredo 

 
                      Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 18 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC - 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 

As treze horas e trinta minutos do dia oito do mês de outubro de dois mil e quatorze, 

tendo como local as dependências do Auditório Municipal da Educação, sito a Rua 

Comércio, 183 - Centro, município de Arvoredo, reuniram-se o Comitê Diretor Local e 

Grupo de Sustentação formado por uma equipe multidisciplinar das áreas da 

educação, urbanismo e obras, agricultura, vigilância da saúde, agentes comunitários 

da saúde, trabalhadores da assistência social, para a realização da Audiência Pública 

Municipal de planejamento de arranjos regionais e de ações consorciadas na região 

AMAUC em relação a gestão de resíduos  considerando:  Resíduos de Saúde;  

Resíduos  do Lixo  Domiciliar; Gestão do Lixo Reciclável; Logística Reversa; Gestão 

dos Resíduos da Construção Civil; Gestão dos Resíduos da Limpeza Pública; 

Educação Ambiental. Em um primeiro momento o Coordenador do Comitê Diretor 

Local Sr. Jacir Nardi saudou aos presentes enfatizando a importância desta audiência 

para fazer valer as propostas de ação consorciadas, partindo do prognóstico 

construído pela Equipe do Consórcio Lambari, analisada pelos técnicos e Prefeitos 

Municipais e que passa ainda pela consulta pública. Em seguida a Administradora 

Marines Ribeiro Perondi, integrante da equipe técnica, com a colaboração de Jackson 

Bólico e da Bióloga Simone Marció, também integrantes da equipe técnica, realizou 

uma breve explanação sobre essa etapa do PIGIRS já executadas para conhecimento 

de todos, as etapas ainda a executar e o cenário de possibilidades de arranjos 

existentes construídas a partir do diagnóstico.  Expôs ainda que esta etapa tem por 

objetivos: Discutir os aspectos gerais do planejamento das ações; Definir propostas 

de arranjos regionais para a prestação de serviços e apresentar propostas de 

consórcio definidas após análise de dados identificados pelo diagnóstico local e ainda 

uma definição das responsabilidades pública e privada. Os arranjos regionais 

consorciados foram pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância 

máxima entre municípios); Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, 

micro bacia); Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios); 

Similaridade quanto às características ambientais e socioculturais; Existência de 

fluxos econômicos entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes 

(compartilhamento de unidades);  Experiências comuns no manejo de resíduos; 
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Dificuldades em localizar áreas adequadas para manejo em alguns municípios; 

Existência de municípios polo com liderança regional; Existência de pequenos 

municípios que não podem ser segregados do arranjo regional; Número de municípios 

envolvidos;  População total a ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos 

gerados nos municípios.  Prosseguindo foram relatados os custos do município com 

os serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos e apresentou os 

principais aspectos econômico-financeiros relacionados aos arranjos projetados. 

Enfatizada a importância da participação social como elemento primordial para o 

controle das ações de gestão da administração pública, explanou ainda sobre o 

processo participativo alcançado regionalmente nas diferentes etapas deste PIGIRS. 

Ato contínuo, realizada a apresentação das propostas estudadas pela equipe do 

Consórcio Lambari, estabeleceu-se um espaço para discussão e análise da qual 

resultaram as seguintes considerações para a validação das mesmas através desta 

audiência públicas:  Proposta 1: que trata  sobre a  readequação da gestão dos 

serviços de coleta e redução de custos, deslocamento e uma nova licitação  da 

prestação de serviços de  recolhimento; Proposta  2: Implementação  de três novos 

aterros  sanitários: 01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo 

domiciliar/orgânico - Proposta1: Parceria Público/privada  para a implantação de 

unidades de tratamento nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria 

Público/privada  para a implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos 

a serem implantados; Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável -  Proposta 

1: Criação de lixeiras padrão;  Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos 

aterros para separação e venda deste resíduo;  Proposta 3: Legalidade e regularidade 

do recolhimento( Cadastro dos  catadores); Proposta 4: Envolver empresas de  

pequeno e grande porte  para destinação  final dos  resíduos recicláveis da região; 

Propostas para a gestão de resíduos da construção civil- Proposta 1: Aquisição de 

tecnologia móvel para estes resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de 

inertes para a região  AMAUC; Proposta 3: Normatização  dos resíduos  da construção 

civil; Proposta4- Estabelecer parcerias  entre o poder público e privado; Propostas 

para a gestão dos Resíduos da Saúde- Proposta1: Licitar de forma conjunta a coleta 

e destinação final destes resíduos;  Proposta 2: Implantação de uma unidade de 

destinação final destes  resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de 

resíduos da Limpeza Pública - Proposta 1: Aquisição de um picador com o objetivo de 

ser instalado nos aterros sanitários de cada  município; Proposta 2: Parceria Público 
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Privado para a gestão destes resíduos; Propostas para Educação Ambiental - Criação 

de um programa Regional  de Educação Ambiental voltada especificamente para a 

gestão de resíduos sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa - Proposta 

1: Trazer empresas e instituições estaduais para fomentar e definir diretrizes para a 

Logística Reversa; Proposta 2:  Criar Política de Logística Reversa. Para cada uma 

destas propostas foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de 

quem é a responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução. 

Após a exposição a plenária desta audiência teceu algumas considerações 

complementares voltadas a realidade do município, e finalmente validou as propostas 

apresentadas pela equipe do Consórcio Lambari como possíveis arranjos regionais 

para a gestão de resíduos que contemplam as necessidades do município. Não 

havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai acompanhada da lista de 

presença. 
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Figura 86 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município 

de Arvoredo (1)
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Figura 87 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Arvoredo (2) 
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Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Concórdia  

 

Município participante: Concórdia  

Data da realização: 10 de Outubro de 2014 

Local de Realização: Sala de reuniões do SINTRIAL 

Número de participantes: 42 

Participantes: Profissionais do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, Grupo 

de Sustentação, Acadêmicos da Universidade do Contestado cursos de Engenharia 

Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Ciências Biológicas, Poder Legislativo, 

População em geral. 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos; 

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região AMAUC. 

Metodologia Utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais com a presença 

do Sr. João Girardi, Prefeito Municipal  e o Sr. Moacir Valcarenghi, Coordenador do 

Comitê Diretor Local, seguidos da apresentação da síntese dos resultados 

identificados sobre a possibilidade de arranjos intermunicipais para alcançar Gestão 

Associada de Resíduos Sólidos. Esta síntese foi apresentada pelo Engenheiro 

Sanitarista, Robson Ricardo Resende e o Engenheiro Ambiental, Marcos Borsatti, 

como integrantes da equipe técnica por meio de equipamento multimídia de forma 

expositiva, estimulando a participação dos presentes através de questionamentos e 

manifestação de opinião após a apresentação. Esta audiência trouxe reflexões 
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interessantes acerca do contexto local frente a temática dos resíduos sólidos. As 

informações trazidas como diagnóstico pela Equipe do Consórcio Lambari foram 

avaliadas como superficiais, um aspecto importante a ressaltar foi o interesse da 

equipe técnica em contribuir, aprofundar e aperfeiçoar os dados existentes no 

município frente a temática dos resíduos sólidos especificamente no que diz respeito 

a análise de possibilidades para a execução de arranjo intermunicipal de gestão 

integrada dos resíduos sólidos. Este aspecto, entretanto, não comprometeu a 

aprovação dos aspectos apresentados como gestão integrada de resíduos sólidos. 

Encaminhamentos Técnicos: Observadas as contribuições e participação 

dos integrantes desta audiência pública, faz-se necessário aperfeiçoamento dos 

dados apresentados como diagnóstico, para ser mais próximo da realidade local do 

município, através de novas reuniões entre a equipe do Consórcio Lambari e Comitê 

Diretor Local de Concórdia. 

Avaliação Técnica do Consórcio Lambari: Considerando o aspecto 

participativo da população, que ficou abaixo da expectativa, porém as observações, 

manifestações e contribuições técnicas foram bastante relevante. A equipe avalia 

como sendo válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi 

atingido, na medida em que os participantes externaram sua opinião trazendo 

reflexões interessantes acerca do contexto local frente a temática e consideraram 

relevantes as informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais 

apresentados pela Equipe do Consórcio Lambari.  
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Figura 88 – Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Concórdia 

 
             Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 19 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC -  

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 

As dezenove horas e trinta minutos horas do dia  nove  do mês de outubro de dois mil 

e quatorze, tendo como local as dependências da sala de reuniões  do SINTRIAL  sito 

a  Rua  Vinte e Nove de Julho, 455,  no município de  Concórdia, reuniram-se o Prefeito 

Municipal Sr. João Girardi, o Comitê Diretor Local e Grupo de Sustentação - formado 

por uma equipe multidisciplinar das áreas da educação, urbanismo e  obras, 

agricultura, educação, agentes comunitários da saúde, trabalhadores da assistência 

social, para a realização da Audiência  Pública  Municipal  de planejamento de arranjos 

regionais e de ações consorciadas na região AMAUC em relação a gestão de resíduos  

considerando:  Resíduos de Saúde;  Resíduos  do Lixo  Domiciliar;  Gestão do Lixo 

Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção Civil; Gestão dos 

resíduos da Limpeza Pública; Educação Ambiental. Em um primeiro momento o 

Coordenador do Comitê Diretor Local Sr. Moacir Valcarenghi saudou aos presentes e 

em seu rápido pronunciamento, enfatizando a importância desta audiência para fazer 

valer as propostas de ação consorciadas, partindo do prognóstico construído pela 

Equipe do Consórcio Lambari, analisada pelos técnicos e Prefeitos Municipais e que 

passa ainda pela consulta pública. Em seguida em breves palavras também 

pronunciou-se o Prefeito  Municipal Sr. João  Girardi, destacando a importância deste 

Plano para o município e para a região da AMAUC. Em seu pronunciamento inicial o 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista Robson Resende membro da equipe técnica e o 

Coordenador do PIGIRS, Marcos Borsatti, realizaram uma breve explanação sobre 

essa etapa do PIGIRS já executadas para conhecimento de todos, as etapas ainda a 

executar e o cenário de possibilidades de arranjos existentes construídas a partir do 

diagnóstico. Expuseram ainda que esta etapa tem por objetivos: Discutir os aspectos 

gerais do planejamento das ações; Definir propostas de arranjos regionais para a 

prestação de serviços e apresentar propostas de consórcio definidas após análise de 

dados identificados pelo diagnóstico local e ainda uma definição das 

responsabilidades pública e privada.  Os arranjos regionais consorciados foram 

pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância máxima entre 

municípios); Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, microbacia); 

Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios); Similaridade 
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quanto às características ambientais e socioculturais; Existência de fluxos econômicos 

entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de unidades); 

Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar áreas 

adequadas para manejo em alguns municípios; Existência de municípios polo com 

liderança regional; Existência de pequenos municípios que não podem ser 

segregados do arranjo regional; Número de municípios envolvidos; População total a 

ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos gerados nos municípios.  

Prosseguindo esta audiência Pública, Robson Ricardo Resende, relatou os custos do 

município com os serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos e 

apresentou os principais aspectos econômicos financeiros relacionados aos arranjos 

projetados. Enfatizou a importância da participação social como elemento primordial 

para o controle das ações de gestão da administração pública, explanou ainda sobre 

o processo participativo alcançado regionalmente nas diferentes etapas deste 

PIGIRS. Como prosseguimento o Eng. Ambiental e Sanitarista, Marcos  Borsatti, 

Coordenador  do PIGIRS  realizou  a apresentação das propostas estudadas pela 

equipe do Consórcio Lambari, estabeleceu-se um espaço para discussão e análise da 

qual resultaram as seguintes considerações  para a validação  das  mesmas através 

desta audiência públicas:  Proposta 1: que trata  sobre a  readequação da gestão dos 

serviços de coleta e redução de custos, deslocamento e uma nova licitação  da 

prestação de serviços de  recolhimento; Proposta  2: Implementação  de três novos 

aterros  sanitários: 01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo 

domiciliar/orgânico - Proposta1: Parceria Público/privada  para a implantação de 

unidades de tratamento nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria 

Público/privada  para a implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos 

a serem implantados;  Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável -  Proposta 

1: Criação de lixeiras padrão;  Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos 

aterros para separação e venda deste  resíduo;  Proposta 3: Legalidade e regularidade 

do recolhimento( Cadastro dos  catadores); Proposta 4: Envolver empresas de  

pequeno e grande porte  para destinação  final dos  resíduos recicláveis da região; 

Propostas para a gestão de resíduos da construção civil - Proposta 1: Aquisição de 

tecnologia móvel para estes resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de 

inertes para a região  AMAUC; Proposta 3: Normatização  dos resíduos  da construção 

civil; Proposta 4: Estabelecer parcerias  entre o poder público e privado; Propostas 

para a gestão dos resíduos da  saúde - Proposta1: Licitar de  forma conjunta   a coleta 
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e destinação  final destes resíduos;   Proposta 2: Implantação de uma unidade  de 

destinação final destes  resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de 

resíduos da Limpeza Pública - Proposta 1: Aquisição de um picador com o objetivo de 

ser instalado nos aterros sanitários de cada  município; Proposta 2: Parceria Público 

Privado para a gestão destes resíduos; Propostas  para Educação Ambiental - Criação 

de um programa Regional de Educação Ambiental voltada especificamente para a 

gestão de resíduos sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa- Proposta 

1: Trazer empresas e instituições estaduais para fomentar e definir diretrizes para a 

Logística Reversa; Proposta  2:  Criar Política de Logística Reversa. Para cada uma 

destas propostas foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de 

quem é a responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução. 

Após a exposição à plenária desta audiência teceu algumas considerações 

complementares voltadas a realidade do município, e finalmente validou as propostas 

apresentadas pela equipe do Consórcio  Lambari como  possíveis arranjos  regionais 

para  a gestão de resíduos   que contemplam as necessidades do município. Não 

havendo mais nada a tratar o Coordenador do Comitê Diretor Local Sr. Moacir 

Valcarenghi encerrou a presente audiência pública agradecendo a presença de todos, 

que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 89 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Concórdia (1) 
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Figura 90 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Concórdia (2) 
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Figura 91 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Concórdia (3) 
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Figura 92 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Concórdia (4) 
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Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Ipira 

 

Data da realização: 10 de Outubro de 2014 

Local de Realização: Espaço Cultural de Ipira, Rua Nacional, 123 Centro  

Horário: das 08h30min às 11horas  

Número de participantes: 60 

Participantes: Profissionais do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, Grupo 

de Sustentação, Estudantes do Ensino Fundamental da Escola Municipal Hedi Klein 

Matzenbacker, Vereadores, Agentes Comunitários de Saúde.  

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos;  

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais presentes Sr. 

Emerson Reichert, Prefeito Municipal, seguida a fala da Sra. Neusa Poletto Pucci, 

Assistente Social, ressaltando a importância da participação social e situando a 

plenárias sobre as etapas do Plano já executadas. Em um segundo momento, foi 

realizado a apresentação da síntese dos resultados identificados sobre a possibilidade 

de arranjos intermunicipais para alcançar a Gestão Associada de Resíduos Sólidos 

partindo os indicadores do diagnóstico. Esta síntese foi apresentada pelo auxiliar 
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administrativo Jackson Bólico, como integrante da equipe técnica do Consórcio 

Lambari por meio de equipamento multimídia, de forma expositiva estimulando a 

participação dos presentes através de questionamentos e manifestação de opinião 

após a apresentação. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados com algumas ressalvas assim 

identificadas: Em relação a gestão dos resíduos da logística reversa sobre o descarte 

de medicamentos, é necessário que tenha um posto de recolhimento na região e 

posteriormente encontrada uma forma de descarte. Deve existir um maior controle de 

medicamentos disponibilizados para a população e acompanhamento da utilização de 

medicamentos com validade vencida. Em relação ao destino de agrotóxicos e 

lâmpadas queimadas encontrar uma melhor forma de destino final. Ampliar os 

programas existentes de reutilização do óleo de cozinha. Em relação a gestão dos 

resíduos sólidos a implantação de um novo aterro sanitário no município de Ipira. A 

Plenária manifestou posição contrária a esta instalação, pelo alto custo e passivo 

ambiental gerado. Neste sentido sugeriu a utilização do aterro sanitário de Piratuba, 

melhorando a sua condição de utilização. Em relação à instalação de composteiras 

domésticas será necessário que tenha monitoramento técnico permanente. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participante externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari. Um aspecto importante a ressaltar foi o envolvimento 

dos participantes nesta audiência, especialmente escolares e agentes comunitários 

de saúde. 
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Figura 93 – Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Ipira 

 
                        Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 20 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- 

MUNICÍPIO DE IPIRA 

As  oito  horas e trinta minutos do dia dez do mês de outubro de dois mil e quatorze, 

tendo como local as dependências da sala de reuniões da Centro Municipal de  Cultura 

sito a Rua  15 de agosto, 243, centro,  município de  Ipira reuniram-se o Comitê Diretor 

Local e Grupo de Sustentação - formado por uma equipe multidisciplinar das áreas da 

educação, urbanismo e obras, agricultura, vigilância da saúde e ainda alunos da 

Escola Hedi Klein Matzenbacker, e professores da área de ciências além de 

representantes do poder legislativo e executivo juntamente com a equipe de trabalho 

do Consórcio Lambari para a realização da Audiência Pública Municipal de 

planejamento de arranjos regionais e de ações consorciadas na região AMAUC em 

relação a gestão de resíduos considerando: Resíduos de saúde; Resíduos do Lixo 

Domiciliar; Gestão do Lixo Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da 

Construção Civil; Gestão dos resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em 

um primeiro momento Sr. Emerson Reichert, Prefeito Municipal, saudou a todos os 

presentes enfatizando a importância desta audiência para fazer valer as propostas de 

ação consorciadas através do PIGIRS - Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

resíduos sólidos da região AMAUC, partindo do prognóstico construído pela Equipe 

do Consórcio Lambari, analisada pelos técnicos da área dos municípios e Prefeitos 

Municipais da AMAUC. Ressaltou a importância da Gestão dos Resíduos Sólidos para 

assegurar qualidade de vida para as gerações futuras. Informou aos presentes que 

no município existem algumas iniciativas importantes em relação a correta condução 

do lixo, entre estas a  importante contribuição dos agentes  comunitários de saúde. 

Em seguida o Jackson  Bólico integrante da equipe executora do PIGIRS da AMAUC 

realizou uma breve explanação sobre a etapa deste Plano já executadas para 

conhecimento de todos, as etapas ainda a executar e o cenário de possibilidades de 

arranjos existentes construídas a partir do diagnóstico. Expôs ainda que esta etapa 

tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do planejamento das ações; Definir 

propostas de arranjos regionais para a prestação de serviços e apresentar propostas 

de consórcio definidas após análise de dados identificados pelo diagnóstico local e 

ainda uma definição das responsabilidades pública e privada. Os arranjos regionais 

consorciados foram pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância 
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máxima entre municípios); Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, 

micro bacia); Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios) 

similaridade quanto às características ambientais e socioculturais;  Existência de 

fluxos econômicos entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes 

(compartilhamento de unidades); Experiências comuns no manejo de resíduos; 

Dificuldades em localizar áreas adequadas para manejo em alguns municípios; 

Existência de municípios polo com liderança regional; Existência de pequenos 

municípios que não podem ser segregados do arranjo regional; Número de municípios 

envolvidos; População total a ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos 

gerados nos municípios. Prosseguindo esta audiência Pública a Assistente Social 

Neusa Poletto Pucci técnico responsável pela mobilização social do PIGIRS enfatizou 

a importância da participação social como elemento primordial para o controle das 

ações de gestão da administração pública, explanou ainda sobre o processo 

participativo alcançado regionalmente nas diferentes etapas deste PIGIRS. Como 

prosseguimento Jackson Bólico realizou a apresentação das propostas estudadas 

pela equipe do Consórcio Lambari, e ainda aprovadas através de uma reunião com 

Prefeitos Municipais, que resultaram nas seguintes considerações para a validação 

das mesmas através desta audiência pública: Proposta 1: que trata sobre a 

readequação da gestão dos serviços de coleta e redução de custos, deslocamento e 

uma nova licitação da prestação de serviços de recolhimento; Proposta 2: 

Implementação de três novos aterros sanitários: 01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 

01 em Seara; Gestão do lixo domiciliar/orgânico- Proposta1: Parceria Público/privada 

para a implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos existentes; 

Proposta 2: Parceria Público/privada para a implantação de unidades de tratamento 

nos aterros orgânicos a serem implantados; Propostas para a Gestão do lixo 

domiciliar/reciclável - Proposta 1: Criação de lixeiras padrão; Proposta 2: Criação de 

Associações dentro dos novos aterros para separação e venda deste resíduo; 

Proposta 3: Legalidade e regularidade do recolhimento (Cadastro dos catadores); 

Proposta 4: Envolver empresas de pequeno e grande porte para destinação final dos 

resíduos recicláveis da região; Propostas para a gestão de resíduos da construção 

civil - Proposta 1: Aquisição de tecnologia móvel para estes resíduos; Proposta 2: 

Implantação de uma aterro de inertes para a região AMAUC; Proposta 3: 

Normatização dos resíduos da construção civil; Proposta 4: Estabelecer parcerias 

entre o poder público e privado; Propostas para a gestão dos resíduos da saúde- 
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Proposta1: Licitar de forma conjunta a coleta e destinação final destes resíduos; 

Proposta 2: Implantação de uma unidade de destinação final destes resíduos na 

região AMAUC; Propostas para a Gestão de resíduos da Limpeza Pública- Proposta 

1: Aquisição de um picador com o objetivo de ser instalado nos aterros sanitários de 

cada município; Proposta 2: Parceria Público Privado para a gestão destes resíduos; 

Propostas para Educação Ambiental- Criação de um programa Regional de Educação 

Ambiental voltada especificamente para a gestão de resíduos sólidos; Propostas para 

a Gestão da Logística Reversa - Proposta 1: Trazer empresas e instituições estaduais 

para fomentar e definir diretrizes para a Logística Reversa; Proposta 2: Criar Política 

de Logística Reversa. Para cada uma destas propostas foram apresentadas as 

vantagens e desvantagens, bem como de quem é a responsabilidade dos 

encaminhamentos para a viabilidade de execução. Após a exposição a plenária desta 

audiência teceu algumas considerações complementares voltadas a realidade do 

município, e finalmente validou as propostas apresentadas pela equipe do Consórcio 

Lambari como possíveis arranjos regionais para a gestão de resíduos que 

contemplam as necessidades do município. Não havendo mais nada a tratar o 

Coordenador   desta  audiência agradeceu a  presença de todos, salientando a 

importância desta  participação e  convidando a comunidade a  participar da  próxima 

etapa deste Plano, que  tratará do Planejamento dos resíduos  sólidos,  através  de 

atividades e ações  para um prazo de vinte anos, que seja  de acordo com a realidade  

do município. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião que vai 

acompanhada da lista de presença. 
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Figura 94 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município 

de Ipira (1)
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Figura 95 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Ipira (2) 
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Figura 96 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Ipira (3) 
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Figura 97 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Ipira (4) 
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Figura 98 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Ipira (5) 
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Figura 99 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Ipira (6) 
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Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Ipumirim 

 

Data da realização: 07 de Outubro de 2014 

Local de Realização: Câmara Municipal de Vereadores 

Horário: 8 horas 

Número de participantes: 28 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos; e 

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região da AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais presentes tais 

como Prefeito Municipal Sr. Valdir Zanella, e ainda pronunciamento do Coordenador 

do Comitê Diretor Local seguida da apresentação da síntese dos resultados 

identificados sobre a possibilidade de arranjos intermunicipais para alcançar Gestão 

Associada de Resíduos Sólidos pelo Engenheiro Sanitarista, Robson Ricardo 

Resende. Como atividade complementar a bióloga, Marines Perondi, integrante da 

equipe do Consórcio Lambari, enfatizou a importância da participação da população 

como elemento fundamental para legitimar a construção do PIGIRS, relatando ainda 

as etapas do Plano já realizadas e a realizar, complementando com os custos 

necessários para a implementação das ações propostas. Na sequência desta 
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audiência abriu-se um espaço para reflexão, questionamentos e debates entre os 

presentes. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados sem restrições significativas. Como 

encaminhamento técnico, a equipe do Consórcio Lambari, sugeriu que os agentes 

locais ligados a áreas de resíduos devem manter um diálogo permanente para 

alcançar as mudanças necessárias no que diz respeito a gestão municipal de 

resíduos, envolvendo a comunidade ainda mais para a próxima meta do PIGIRS 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentados e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari. 

 

Figura 100 – Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Ipumirim 

 
         Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 21 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- 

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM 

As oito horas do dia  sete  do mês de outubro de dois mil e quatorze, tendo como local 

as  dependências da sala de reuniões  da Câmara Municipal de Vereadores do 

Município de Ipumirim sito a  Rua  Bento Gonçalves, 230,  município de  Ipumirim, 

reuniram-se o Comitê Diretor Local  e Grupo de Sustentação- formado por uma equipe 

multidisciplinar das áreas da  educação, urbanismo e  obras, agricultura, vigilância da 

saúde, agentes comunitários da saúde, trabalhadores da assistência   social, além do 

Presidente da Câmara de Vereadores, Vereadores; Prefeito Municipal, Empresários e 

Membros da Sociedade para a realização da Audiência  Pública  Municipal  de 

planejamento de arranjos regionais e de ações consorciadas na região AMAUC em 

relação a gestão de resíduos  considerando: Resíduos de saúde;  Resíduos  do Lixo  

Domiciliar;  Gestão do Lixo Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da 

Construção Civil; Gestão dos resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em 

um primeiro momento o Presidente da Câmara de Vereadores Sr. Gilmar Cavalieri 

saudou aos presentes e em seu rápido pronunciamento, colocou a Câmara de 

Vereadores à disposição para tratar da temática dos resíduos sólidos. Ato contínuo, o 

Prefeito Municipal Sr. Valdir Zanella saudou a todos os presentes enfatizando a 

importância desta audiência para fazer valer as propostas de ação  consorciadas, 

partindo do prognóstico  construído pela Equipe  do Consórcio Lambari, analisada 

pelos  técnicos e Prefeitos Municipais  e  que passa  ainda pela consulta pública. Em 

seguida o Engenheiro Ambiental e Sanitarista Robson Resende, membro da equipe 

técnica, realizou uma breve explanação sobre essa etapas do PIGIRS já executadas 

para conhecimento de todos, as etapas ainda a executar e o cenário de possibilidades 

de arranjos existentes construídas a partir do diagnóstico.  Expôs ainda que esta etapa 

tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do planejamento das ações; Definir 

propostas de arranjos regionais para a prestação de serviços e apresentar propostas 

de consórcio definidas após análise de dados identificados pelo diagnóstico local e 

ainda uma definição das responsabilidades pública e privada.  Os arranjos regionais 

consorciados foram pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância 

máxima entre municípios); Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, 

micro bacia); Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios); 
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Similaridade quanto às características ambientais e socioculturais;  Existência de 

fluxos econômicos entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes 

(compartilhamento de unidades); Experiências comuns no manejo de resíduos; 

Dificuldades em localizar áreas adequadas para manejo em alguns municípios; 

Existência de municípios polo com liderança regional; Existência de pequenos 

municípios que não podem ser segregados do arranjo regional; Número de municípios 

envolvidos; População total a ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos 

gerados nos municípios. Prosseguindo esta audiência Pública, Marines Ribeiro 

Perondi, administradora integrante da equipe técnica, relatou os custos do município 

com os serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos e apresentou os 

principais aspectos econômico financeiro relacionados aos arranjos projetados. 

Enfatizou a importância da participação social como elemento primordial para o 

controle das ações de gestão da administração pública, explanou ainda sobre o 

processo participativo alcançado regionalmente nas diferentes etapas deste PIGIRS. 

Como prosseguimento o Eng. Ambiental e Sanitarista Robson Resende realizou  a 

apresentação das propostas estudadas pela equipe do Consórcio Lambari, 

estabeleceu-se um espaço para discussão e análise da qual resultaram as seguintes 

considerações  para a validação  das  mesmas através desta audiência públicas:  

Proposta 1:   que trata  sobre a  readequação da gestão dos serviços de coleta e 

redução de custos, deslocamento e uma nova licitação  da prestação de serviços de  

recolhimento; Proposta  2:   Implementação  de três novos aterros  sanitários: 01 em 

Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo domiciliar/orgânico- 

Proposta1: Parceria Público/privada  para a implantação de unidades de tratamento 

nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria Público/privada  para a 

implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos a serem implantados;  

Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável-  Proposta 1: Criação de lixeiras 

padrão;  Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos aterros para 

separação e venda deste  resíduo;  Proposta 3: Legalidade e regularidade do 

recolhimento( Cadastro dos  catadores); Proposta 4: Envolver empresas de  pequeno 

e grande porte  para destinação  final dos  resíduos recicláveis da região; Propostas 

para a gestão de resíduos da construção civil - Proposta 1: Aquisição de tecnologia 

móvel para estes resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de inertes para a 

região  AMAUC; Proposta 3: Normatização  dos resíduos  da construção civil; Proposta 

4: Estabelecer parcerias  entre o poder público e privado; Propostas para a gestão 
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dos resíduos da  saúde - Proposta1: Licitar de  forma conjunta   a coleta e destinação  

final destes resíduos;   Proposta 2: Implantação de uma unidade  de destinação final 

destes  resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de resíduos da Limpeza 

Pública - Proposta 1: Aquisição de um picador com o objetivo de ser instalado nos 

aterros sanitários de cada  município; Proposta 2: Parceria Público Privado para a 

gestão destes resíduos; Propostas  para Educação Ambiental - Criação de um 

programa Regional  de Educação Ambiental voltada especificamente para a gestão 

de resíduos sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa - Proposta 1: 

Trazer empresas e instituições estaduais para fomentar e definir diretrizes para a 

Logística Reversa; Proposta 2:  Criar Política de Logística Reversa. Para cada uma 

destas propostas foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de 

quem é a responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução. 

Após a exposição  a plenária  desta audiência teceu algumas considerações 

complementares voltadas a realidade  do município, e  finalmente  validou as 

propostas apresentadas pela equipe do Consórcio  Lambari como  possíveis arranjos  

regionais para  a gestão de resíduos   que contemplam as necessidades do município. 

Não havendo mais nada a tratar o Coordenador do Comitê Diretor Local, Sr. Gilmar 

da Rosa, encerrou a presente audiência pública agradecendo a presença de todos, 

reunião que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 101 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - 

Município de Ipumirim (1)
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Figura 102 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Ipumirim (2) 
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Figura 103 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Ipumirim (3)
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Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de Irani 

 

Data da realização: 07 de Outubro de 2014 

Local de Realização: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores das 

13h30min às 16 horas. 

Número de participantes: 54 

Participantes: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação Poder Legislativo e Estudantes do Ensino Fundamental da 

Escola Estadual Isabel Silva Telles. 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos;  

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais presentes 

seguida da apresentação da síntese dos resultados identificados sobre a possibilidade 

de arranjos intermunicipais para alcançar Gestão Associada de Resíduos Sólidos, 

tomando por base o diagnóstico local e regional, identificando os diferentes fluxos de 

gestão integrada pelo Engenheiro Ambiental e Coordenador do PIGIRS, Marcos 

Borsatti. Após esta exposição houve um espaço para questionamentos, incentivando 

o debate para posterior validação das propostas apresentadas. Como atividade 
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complementar a Assistente Social, Neusa Maria Poletto Pucci, integrante da equipe 

do Consórcio Lambari, enfatizou a importância da participação da população como 

elemento fundamental para legitimar a construção do PIGIRS, relatando ainda as 

etapas do Plano já realizadas e a realizar. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados não houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município de Irani, 

especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos e qualidade 

de vida para as gerações futuras. As propostas de gestão integradas apresentadas 

para o município foram validadas sem nenhuma ressalva. Ressaltamos apenas a 

pouca participação da comunidade especialmente os residentes no meio rural. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente à temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari. Será necessário criar mecanismos de envolvimento 

comunitário para uma maior participação, para as próximas etapas do PIGIRS. 

 

Figura 104 – Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de Irani 

 
                    Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 22 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC - 

MUNICÍPIO DE IRANI 

Às treze horas e trinta minutos do dia sete  do mês de outubro de dois mil e quatorze, 

tendo como local as dependências do Plenário  da Câmara Municipal de Vereadores 

do município de Irani  da sito a Rua  Rosalino Rodrigues, 103 - Centro   município de 

Irani reuniram-se o Comitê Diretor Local e Grupo de Sustentação- formado por uma 

equipe multidisciplinar das áreas da educação, urbanismo e obras, agricultura, 

assistência Social, vigilância da saúde e ainda alunos da Escola Estadual Isabel da 

Silva Telles e professores da área de ciências além de representantes do poder 

legislativo e executivo juntamente com a equipe de trabalho do Consórcio Lambari 

para a realização da Audiência Pública Municipal de planejamento de arranjos 

regionais e de ações consorciadas na região AMAUC em relação a gestão de resíduos 

considerando: Resíduos de saúde; Resíduos do Lixo Domiciliar; Gestão do Lixo 

Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção Civil; Gestão dos 

resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em um primeiro momento Sr. 

Cezar Germano Guerreiro coordenador do Comitê  Diretor Local saudou a todos os 

presentes, apresentando os demais integrantes deste Comitê Diretor no município 

enfatizando a importância desta audiência para fazer valer as propostas de ação 

consorciadas através do PIGIRS - Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos da região AMAUC, partindo do prognóstico construído pela Equipe 

do Consórcio Lambari, analisada pelos técnicos da área dos municípios e Prefeitos 

Municipais da AMAUC. Ressaltou a importância da Gestão dos Resíduos Sólidos para 

assegurar qualidade de vida para as gerações futuras. Informou aos presentes que 

no município existem algumas iniciativas importantes em relação a correta condução 

do lixo, entre estas a importante contribuição dos   alunos da Escola Estadual, dirigiu 

apalavra especialmente aos professores e alunos presentes, manifestando a 

importância da continuidade das ações, e mudança comportamental em relação ao 

correto destino do lixo, como forma de preservação ambiental. Pronunciou-se ainda, 

a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Irani Sra. Paulina Antoniolli, 

manifestando a importância deste Plano para o município de Irani. Em seguida o 

coordenador do PIGIRS Marcos Borsatti como coordenador dos trabalhos desta 

audiência realizou uma breve explanação sobre as etapas deste Plano já executadas 

para conhecimento de todos, as etapas ainda a executar e o cenário de possibilidades 
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de arranjos existentes construídas a partir do diagnóstico. Expôs ainda que esta etapa 

tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do planejamento das ações; Definir 

propostas de arranjos regionais para a prestação de serviços e apresentar propostas 

de consórcio definidas após análise de dados identificados pelo diagnóstico local e 

ainda uma definição das responsabilidades pública e privada. Os arranjos regionais 

consorciados foram pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância 

máxima entre municípios); Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, 

microbacia); Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios) 

similaridade quanto às características ambientais e socioculturais; Existência de fluxos 

econômicos entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de 

unidades); Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar 

áreas adequadas para manejo em alguns municípios; Existência de municípios polo 

com liderança regional;  Existência de pequenos municípios que não podem ser 

segregados do arranjo regional; Número de municípios envolvidos;  População total a 

ser atendida (rateio de custos);  Volume total de resíduos gerados nos municípios. 

Prosseguindo esta Audiência Pública a Assistente Social, Neusa Poletto Pucci, 

técnica responsável pela mobilização social enfatizou a importância da participação 

social como elemento primordial para o controle das ações de gestão da 

administração pública, explanou ainda sobre o processo participativo alcançado 

regionalmente nas diferentes etapas deste PIGIRS. Como prosseguimento Marcos 

Borsatti, realizou a apresentação das propostas estudadas pela equipe do Consórcio 

Lambari, e ainda aprovadas através de uma reunião com  Prefeitos Municipais, que 

resultaram nas seguintes considerações para a validação das mesmas através desta 

audiência pública: Proposta 1: que trata sobre a readequação da gestão dos serviços 

de coleta e redução de custos, deslocamento e uma nova licitação da prestação de 

serviços de recolhimento; Proposta 2: Implementação de três novos aterros sanitários: 

01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo domiciliar/orgânico - 

Proposta1: Parceria Público/privada para a implantação de unidades de tratamento 

nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria Público/privada para a 

implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos a serem implantados; 

Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável - Proposta 1: Criação de lixeiras 

padrão; Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos aterros para separação 

e venda deste resíduo; Proposta 3: Legalidade e regularidade do recolhimento 

(Cadastro dos catadores); Proposta 4: Envolver empresas de pequeno e grande porte 
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para destinação final dos resíduos recicláveis da região; Propostas para a gestão de 

resíduos da construção civil - Proposta 1: Aquisição de tecnologia móvel para estes 

resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de inertes para a região AMAUC; 

Proposta 3: Normatização dos resíduos da construção civil; Proposta 4: Estabelecer 

parcerias entre o poder público e privado; Propostas para a gestão dos resíduos da 

saúde - Proposta 1: Licitar de forma conjunta a coleta e destinação final destes 

resíduos; Proposta 2: Implantação de uma unidade de destinação final destes 

resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de resíduos da Limpeza Pública 

- Proposta 1: Aquisição de um picador com o objetivo de ser instalado nos aterros 

sanitários de cada município; Proposta 2: Parceria Público Privado para a gestão 

destes resíduos; Propostas para Educação Ambiental - Criação de um programa 

Regional de Educação Ambiental voltada especificamente para a gestão de resíduos 

sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa - Proposta 1: Trazer empresas 

e instituições estaduais para fomentar e definir diretrizes para a Logística Reversa; 

Proposta 2: Criar Política de Logística Reversa. Para cada uma destas propostas 

foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de quem é a 

responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução. Após a 

exposição a plenária desta audiência teceu algumas considerações complementares 

voltadas a realidade do município e finalmente validou as propostas apresentadas 

pela equipe do Consórcio Lambari como possíveis arranjos regionais para a gestão 

de resíduos que contemplam as necessidades locais. Não havendo mais nada a tratar 

o Coordenador  desta audiência agradeceu a  presença de todos, salientando a 

importância desta  participação e convidando a comunidade a  participar da  próxima 

etapa deste Plano, que  tratará do Planejamento dos resíduos sólidos,  através  de 

atividades e ações  para um prazo de vinte anos, que seja  de acordo com a realidade 

do município encerrando a presente audiência sobre a qual  relatamos a presente ata 

que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 105 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- 

Município de Irani (1)
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Figura 106 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de 
Irani (2) 
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Figura 107 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de 
Irani (3) 
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Figura 108 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de 
Irani (4) 
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Figura 109 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de 
Irani (5) 
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Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Itá 

 

Data da realização: 07 de Outubro de 2014 

Local de Realização: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores das 

08h30min às 11 horas 

Número de participantes: 40 

Participantes: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação Ministério Público da Comarca de Ita, Poder Executivo e 

Legislativo do Município, Agentes Comunitários de Saúde, 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos;  

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais presentes 

seguida da apresentação da síntese dos resultados identificados sobre a possibilidade 

de arranjos intermunicipais para alcançar Gestão Associada de Resíduos Sólidos, 

tomando por base o diagnóstico local e regional, identificando os diferentes fluxos de 

gestão integrada pelo Engenheiro Ambiental e Coordenador do PIGIRS, Marcos 

Borsatti. Após esta exposição houve um espaço para questionamentos, incentivando 

o debate para posterior validação das propostas apresentadas Como atividade 
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complementar a Assistente Social, Neusa Maria Poletto Pucci, integrante da equipe 

do Consórcio Lambari, enfatizou a importância da participação da população como 

elemento fundamental para legitimar a construção do PIGIRS, relatando ainda as 

etapas do Plano já realizadas e a realizar. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados onde houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município de Itá, 

especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos e qualidade 

de vida para as gerações futuras, existem programas significativos que contribuem 

muito para o envolvimento da população neste processo. Importante ressaltar o 

comprometimento do município frente as ações propostas. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari. 

 

Figura 110 – Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Itá 

 
              Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 23 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- 

MUNICÍPIO DE ITÁ 

As  oito  horas do dia  sete  do mês de outubro de dois mil e quatorze, tendo como 

local as  dependências da sala de reuniões  da Câmara Municipal de Vereadores do 

Município de Itá sito a  Rua Um , 357  município de  Itá, reuniram-se o Comitê Diretor 

Local  e Grupo de Sustentação- formado por uma equipe multidisciplinar das áreas da  

educação, urbanismo e  obras, agricultura, vigilância da saúde, agentes comunitários 

da saúde, trabalhadores da assistência  social, além de representantes  do  Ministério 

Público da  Comarca de Itá,  Dr. Joaquim Tarquato Luiz; Sra. Leide Mara Bender, 

Prefeita Municipal de Itá e empresários, para a realização da Audiência  Pública  

Municipal de planejamento de arranjos regionais e de ações consorciadas na região 

AMAUC em relação a gestão de resíduos considerando:  Resíduos de saúde;  

Resíduos  do Lixo  Domiciliar;  Gestão do Lixo Reciclável; Logística Reversa; Gestão 

dos Resíduos da Construção Civil; Gestão dos resíduos da limpeza pública; Educação 

Ambiental. Em um primeiro momento a Prefeita Municipal Sra. Leide Mara Bender 

saudou a todos os presentes enfatizando a importância desta audiência para fazer 

valer as propostas de ação consorciadas, partindo do prognóstico construído pela 

Equipe do Consórcio Lambari, analisada pelos técnicos e Prefeitos Municipais e que 

passa ainda pela consulta pública. Em seguida o Engenheiro Ambiental e 

Coordenador do PIGIRS Marcos Borsatti realizou uma breve explanação sobre essa 

etapas do PIGIRS já executadas para conhecimento de todos, as etapas ainda a 

executar e o cenário de possibilidades de arranjos existentes construídas a partir do 

diagnóstico. Expôs ainda que esta etapa tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais 

do planejamento das ações; Definir propostas de arranjos regionais para a prestação 

de serviços e apresentar propostas de consórcio definidas após análise de dados 

identificados pelo diagnóstico local e ainda uma definição das responsabilidades 

pública e privada.  Os arranjos regionais consorciados foram pautados nas seguintes 

questões: Área de abrangência (distância máxima entre municípios); Contiguidade 

territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, micro bacia); Condições de acesso 

(infraestrutura de transporte entre os municípios); Similaridade quanto às 

características ambientais e socioculturais; Existência de fluxos econômicos entre 

municípios; Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de unidades); 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

282 

Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar áreas 

adequadas para manejo em alguns municípios; Existência de municípios polo com 

liderança regional; Existência de pequenos municípios que não podem ser 

segregados do arranjo regional; Número de municípios envolvidos; População total a 

ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos gerados nos municípios.  

Prosseguindo esta audiência Pública a Assistente Social  Neusa Poletto Pucci técnico 

responsável pela mobilização  social  do PIGIRS enfatizou a importância da 

participação  social como elemento  primordial para o controle das ações de  gestão 

da administração pública, explanou ainda  sobre o processo participativo alcançado 

regionalmente nas diferentes etapas  deste PIGIRS. Como  prosseguimento o Eng. 

Ambiental  Marcos Borsatti realizou a apresentação das propostas estudadas pela 

equipe do Consórcio Lambari, estabeleceu-se um espaço para discussão e análise da 

qual resultaram as seguintes considerações  para a validação  das  mesmas através 

desta audiência públicas:  Proposta 1: que trata  sobre a  readequação da gestão dos 

serviços de coleta e redução de custos, deslocamento e uma nova licitação  da 

prestação de serviços de  recolhimento; Proposta  2: Implementação  de três novos 

aterros  sanitários: 01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo 

domiciliar/orgânico - Proposta1: Parceria Público/privada  para a implantação de 

unidades de tratamento nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria 

Público/privada  para a implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos 

a serem implantados;  Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável-  Proposta 

1: Criação de lixeiras padrão;  Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos 

aterros para separação e venda deste  resíduo;  Proposta 3: Legalidade e regularidade 

do recolhimento (Cadastro dos catadores); Proposta 4: Envolver empresas de  

pequeno e grande porte  para destinação  final dos  resíduos recicláveis da região; 

Propostas para a gestão de resíduos da construção civil- Proposta 1: Aquisição de 

tecnologia móvel para estes resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de 

inertes para a região  AMAUC; Proposta 3: Normatização  dos resíduos  da construção 

civil; Proposta 4: Estabelecer parcerias  entre o poder público e privado; Propostas 

para a gestão dos resíduos da  saúde- Proposta 1: Licitar de  forma conjunta   a coleta 

e destinação  final destes resíduos;   Proposta 2: Implantação de uma unidade  de 

destinação final destes  resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de 

resíduos da Limpeza Pública- Proposta 1: Aquisição de um picador com o objetivo de 

ser instalado nos aterros sanitários de cada  município; Proposta 2: Parceria Público 
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Privado para a gestão destes resíduos; Propostas  para Educação Ambiental- Criação 

de um programa Regional  de Educação Ambiental voltada especificamente para a 

gestão de resíduos sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa - Proposta 

1: Trazer empresas  e instituições estaduais para fomentar e  definir diretrizes para a 

Logística Reversa; Proposta 2:  Criar  Política  de  Logística  Reversa. Para cada uma 

destas propostas foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de 

quem é a responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução. 

Após a exposição  a plenária  desta audiência teceu algumas considerações 

complementares voltadas a realidade  do município, e  finalmente  validou as 

propostas apresentadas pela equipe do Consórcio  Lambari como  possíveis arranjos  

regionais para  a gestão de resíduos   que contemplam as necessidades do município. 

Não havendo mais nada a tratar o Coordenador do PIGIRS Sr. Marcos Borsatti 

encerrou a presente audiência pública agradecendo a presença de todos, sobre a qual 

relatamos a presente ata que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 111 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - 
Município de Itá (1) 
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Figura 112 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Itá 
(2) 
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Figura 113 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Itá 
(3) 
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Figura 114 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Itá 
(4) 
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Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Jaborá  

 

Data da realização: 09 de Outubro de 2014 das 13h30min às 16 horas. 

Local de Realização: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores  

Número de participantes: 83 

Participantes: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação Poder Executivo e Legislativo do Município, Agentes 

Comunitários de Saúde, Estudantes do Ensino Fundamental da Escola Estadual 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos; 

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região da AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais Prefeito 

Municipal, Cleber Nora. Em seguida a apresentação da síntese dos resultados 

identificados sobre a possibilidade de arranjos intermunicipais para alcançar Gestão 

Associada de Resíduos Sólidos, tomando por base o diagnóstico local e regional, 

identificando os diferentes fluxos de gestão integrada. Esta apresentação foi realizada 

pelo auxiliar administrativo Jackson Bólico. Após esta exposição houve um espaço 

para questionamentos, incentivando o debate para posterior validação das propostas 

apresentadas. Como atividade complementar a Assistente Social, Neusa Maria 
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Poletto Pucci, integrante da equipe do Consórcio Lambari, enfatizou a importância da 

participação da população como elemento fundamental para legitimar a construção 

do PIGIRS, relatando ainda as etapas do Plano já realizadas e a realizar. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município de Jaborá, 

especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos e qualidade 

de vida para as gerações futuras, existem programas significativos que contribuem 

muito para o envolvimento da população neste processo. Importante ressaltar o 

comprometimento do município frente as ações propostas a serem executadas por 

este Plano. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari. 

 

Figura 115 – Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de Jaborá 

 
         Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 24 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC - 

MUNICÍPIO DE JABORÁ 

As treze horas e trinta minutos do dia nove do mês de outubro de dois mil e quatorze, 

tendo como local as dependências do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores 

do município de Jaborá da sito a Rua  da Cidadania, 121, Centro, município de Jaborá 

reuniram-se o Comitê Diretor Local e Grupo de Sustentação- formado por uma equipe 

multidisciplinar das áreas da educação, urbanismo e obras, agricultura, assistência 

Social, vigilância da saúde e ainda alunos da Escola Municipal Alberto Bordin, e 

professores da área de ciências além de representantes do poder legislativo e 

executivo juntamente com a equipe de trabalho do Consórcio Lambari para a 

realização da Audiência Pública Municipal de planejamento de arranjos regionais e de 

ações consorciadas na região AMAUC em relação a gestão de resíduos 

considerando: Resíduos de saúde; Resíduos do Lixo Domiciliar; Gestão do Lixo 

Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção Civil; Gestão dos 

resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em um primeiro momento o Sr. 

Kleber Mércio Nora, Prefeito Municipal, saudou a todos os presentes enfatizando a 

importância desta audiência para fazer valer as propostas de ação consorciadas 

através do PIGIRS - Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos da 

região AMAUC, partindo do prognóstico construído pela Equipe do Consórcio 

Lambari, analisada pelos técnicos da área dos municípios e Prefeitos Municipais da 

AMAUC. Ressaltou a importância da Gestão dos Resíduos Sólidos para assegurar 

qualidade de vida para as gerações futuras. Informou aos presentes que no município 

existem algumas iniciativas importantes em relação a correta condução do lixo, entre 

estas a importante contribuição dos alunos da Escola Estadual. Pronunciou-se ainda, 

Aldo Guarezi, integrante do Comitê Diretor Local, manifestando a importância deste 

Plano para o município de Jaborá. Em seguida o auxiliar Administrativo Jackson Bólico 

realizou uma breve explanação sobre a etapa do Plano já executadas para 

conhecimento de todos, as etapas ainda a executar e o cenário de possibilidades de 

arranjos existentes construídas a partir do diagnóstico. Expôs ainda que esta etapa 

tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do planejamento das ações; Definir 

propostas de arranjos regionais para a prestação de serviços e apresentar propostas 

de consórcio definidas após análise de dados identificados pelo diagnóstico local e 

ainda uma definição das responsabilidades pública e privada. Os arranjos regionais 
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consorciados foram pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância 

máxima entre municípios) ; Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, 

microbacia); Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios) 

similaridade quanto às características ambientais e socioculturais; Existência de fluxos 

econômicos entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de 

unidades); - Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar 

áreas adequadas para manejo em alguns municípios; Existência de municípios polo 

com liderança regional; Existência de pequenos municípios que não podem ser 

segregados do arranjo regional; Número de municípios envolvidos; População total a 

ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos gerados nos municípios. 

Prosseguindo esta audiência Pública a Assistente Social, Neusa Poletto Pucci, técnica 

responsável pela mobilização social do PIGIRS enfatizou a importância da 

participação social como elemento primordial para o controle das ações de gestão da 

administração pública, explanou ainda sobre o processo participativo alcançado 

regionalmente nas diferentes etapas deste PIGIRS. Como prosseguimento Jackson 

Bólico realizou a apresentação das propostas estudadas pela equipe do Consórcio 

Lambari, e ainda aprovadas através de uma reunião com Prefeitos Municipais, que 

resultaram nas seguintes considerações para a validação das mesmas através desta 

audiência pública: Proposta 1: que trata sobre a readequação da gestão dos serviços 

de coleta e redução de custos, deslocamento e uma nova licitação da prestação de 

serviços de recolhimento; Proposta 2: Implementação de três novos aterros sanitários: 

01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo domiciliar/orgânico- 

Proposta1: Parceria Público/privada para a implantação de unidades de tratamento 

nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria Público/privada para a 

implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos a serem implantados; 

Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável - Proposta 1: Criação de lixeiras 

padrão; Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos aterros para separação 

e venda deste resíduo; Proposta 3: Legalidade e regularidade do recolhimento 

(Cadastro dos catadores); Proposta 4: Envolver empresas de pequeno e grande porte 

para destinação final dos resíduos recicláveis da região; Propostas para a gestão de 

resíduos da construção civil - Proposta 1: Aquisição de tecnologia móvel para estes 

resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de inertes para a região AMAUC; 

Proposta 3: Normatização dos resíduos da construção civil; Proposta 4: Estabelecer 

parcerias entre o poder público e privado; Propostas para a gestão dos resíduos da 
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saúde- Proposta 1: Licitar de forma conjunta a coleta e destinação final destes 

resíduos; Proposta 2: Implantação de uma unidade de destinação final destes 

resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de resíduos da Limpeza 

Pública- Proposta 1: Aquisição de um picador com o objetivo de ser instalado nos 

aterros sanitários de cada município; Proposta 2: Parceria Público Privado para a 

gestão destes resíduos; Propostas para Educação Ambiental - Criação de um 

programa Regional de Educação Ambiental voltada especificamente para a gestão de 

resíduos sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa- Proposta 1: Trazer 

empresas e instituições estaduais para fomentar e definir diretrizes para a Logística 

Reversa; Proposta 2: Criar Política de Logística Reversa. Para cada uma destas 

propostas foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de quem é 

a responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução. Após a 

exposição a plenária desta audiência teceu algumas considerações complementares 

voltadas a realidade do município, e finalmente validou as propostas apresentadas 

pela equipe do Consórcio Lambari como possíveis arranjos regionais para a gestão 

de resíduos que contemplam as necessidades do município. Não havendo mais nada 

a tratar o Coordenador desta audiência agradeceu a presença de todos, salientando 

a importância desta participação e convidando a comunidade a participar da próxima 

etapa deste Plano, que tratará do Planejamento dos resíduos sólidos, através de 

atividades e ações para um prazo de vinte anos, que seja de acordo com a realidade 

do município encerrando a presente audiência sobre a qual relatamos a presente ata 

que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 116 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- 

Município de Jaborá (1)
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Figura 117 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de 
Jaborá (2) 
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Figura 118 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de 
Jaborá (3) 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

296 

Figura 119 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de 
Jaborá (4) 
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Figura 120 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de 
Jaborá (5) 
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Figura 121 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de 
Jaborá (6) 
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Figura 122 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de 
Jaborá (7) 
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Figura 123 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de 
Jaborá (8) 
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Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Lindóia do Sul 

 

Data da realização: 07 de Outubro de 2014. 

Local de Realização: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores  

Número de participantes: 56 

Participantes: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação Poder Executivo e Legislativo do Município, Agentes 

Comunitários de Saúde, Estudantes do Ensino Fundamental da Escola Estadual 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos; 

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região da AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais seguida da 

apresentação da síntese dos resultados identificados sobre a possibilidade de 

arranjos intermunicipais para alcançar Gestão Associada de Resíduos Sólidos, 

tomando por base o diagnóstico local e regional, identificando os diferentes fluxos de 

gestão integrada pelo Engenheiro Sanitarista, Robson Ricardo Resende, auxiliado 

pelo auxiliar administrativo, Jackson Bólico. Após esta exposição houve um espaço 

para questionamentos, incentivando o debate para posterior validação das propostas 

apresentadas. Como atividade complementar, Marines Ribeiro Perondi, integrante da 
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equipe do Consórcio Lambari, enfatizou a importância da participação da população 

como elemento fundamental para legitimar a construção do PIGIRS, relatando ainda 

as etapas do Plano já realizadas e a realizar. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município de Lindóia do 

Sul, especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos e 

qualidade de vida para as gerações futuras, existem programas significativos que 

contribuem muito para o envolvimento da população neste processo. Importante 

ressaltar o comprometimento do município frente as ações propostas a serem 

executadas por este Plano. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari. 

 

Figura 124 – Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Lindóia do Sul 

 
    Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 25 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- 

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 

As treze horas e trinta minutos do dia sete do mês de outubro de dois mil e quatorze, 

tendo como local as dependências da sala de reuniões da Câmara Municipal de 

Vereadores do Município de Lindóia do Sul, sito a Rua Tamandré, 98, município de 

Lindóia do Sul, reuniram-se o Comitê Diretor Local e Grupo de Sustentação- formado 

por uma equipe multidisciplinar das áreas da educação, urbanismo e obras, 

agricultura, vigilância da saúde, agentes comunitários da saúde, trabalhadores da 

assistência social, além do Presidente da Câmara de Vereadores, Vereadores; 

Prefeito Municipal, Empresários, Membros da Sociedade e Estudantes para a 

realização da Audiência  Pública  Municipal  de planejamento de arranjos regionais e 

de ações consorciadas na região AMAUC em relação a gestão de resíduos  

considerando:  Resíduos de saúde;  Resíduos  do Lixo  Domiciliar;  Gestão do Lixo 

Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção Civil; Gestão dos 

resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em um primeiro momento o 

Presidente da Câmara de Vereadores Sr. Vanderlei Cesar Seghetto saudou aos 

presentes e em seu rápido pronunciamento, colocou a Câmara de Vereadores à 

disposição para tratar da temática dos resíduos sólidos. Ato contínuo, o Prefeito 

Municipal, Sr. Pedro Ari Parizotto, saudou a todos os presentes enfatizando a 

importância desta audiência para fazer valer as propostas de ação consorciadas, 

partindo do prognóstico construído pela Equipe do Consórcio Lambari, analisada 

pelos técnicos e Prefeitos Municipais e que passa ainda pela consulta pública. Em 

seguida o Engenheiro Ambiental e Sanitarista Robson Resende, membro da equipe 

técnica, com a colaboração de Jackson Bólico, também integrante da equipe técnica, 

realizou uma breve explanação sobre essa etapas do PIGIRS já executadas para 

conhecimento de todos, as etapas ainda a executar e o cenário de possibilidades de 

arranjos existentes construídas a partir do diagnóstico. Expôs ainda que esta etapa 

tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do planejamento das ações; Definir 

propostas de arranjos regionais para a prestação de serviços e apresentar propostas 

de consórcio definidas após análise de dados identificados pelo diagnóstico local e 

ainda uma definição das responsabilidades pública e privada. Os arranjos regionais 

consorciados foram pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância 
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máxima entre municípios); Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, 

micro bacia); Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios); 

Similaridade quanto às características ambientais e socioculturais; Existência de 

fluxos econômicos entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes 

(compartilhamento de unidades);  Experiências comuns no manejo de resíduos; 

Dificuldades em localizar áreas adequadas para manejo em alguns municípios; 

Existência de municípios polo com liderança regional; Existência de pequenos 

municípios que não podem ser segregados do arranjo regional; Número de municípios 

envolvidos; População total a ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos 

gerados nos municípios.  Prosseguindo esta audiência Pública, Marines Ribeiro 

Perondi, administradora integrante da equipe técnica, relatou os custos do município 

com os serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos e apresentou os 

principais aspectos econômico-financeiros relacionados aos arranjos projetados. 

Enfatizou a importância da participação social como elemento primordial para o 

controle das ações de gestão da administração pública, explanou ainda sobre o 

processo participativo alcançado regionalmente nas diferentes etapas deste PIGIRS. 

Como prosseguimento o Eng. Ambiental e Sanitarista Robson Resende, realizou a 

apresentação das propostas estudadas pela equipe do Consórcio Lambari, 

estabeleceu-se um espaço para discussão e análise da qual resultaram as seguintes 

considerações para a validação das  mesmas através desta audiência públicas:  

Proposta 1:   que trata  sobre a  readequação da gestão dos serviços de coleta e 

redução de custos, deslocamento e uma nova licitação  da prestação de serviços de  

recolhimento; Proposta  2:   Implementação  de três novos aterros  sanitários: 01 em 

Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo domiciliar/orgânico- 

Proposta1: Parceria Público/privada  para a implantação de unidades de tratamento 

nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria Público/privada  para a 

implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos a serem implantados;  

Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável -  Proposta 1: Criação de lixeiras 

padrão;  Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos aterros para 

separação e venda deste  resíduo;  Proposta 3: Legalidade e regularidade do 

recolhimento (Cadastro dos catadores); Proposta 4: Envolver empresas de  pequeno 

e grande porte  para destinação  final dos resíduos recicláveis da região; Propostas 

para a gestão de resíduos da construção civil - Proposta 1: Aquisição de tecnologia 

móvel para estes resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de inertes para a 
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região  AMAUC; Proposta 3: Normatização  dos resíduos  da construção civil; Proposta 

4:  Estabelecer parcerias  entre o poder público e privado; Propostas para a gestão 

dos Resíduos da saúde - Proposta1 : Licitar de forma conjunta a coleta e destinação 

final destes resíduos;  Proposta 2: Implantação de uma unidade de destinação final 

destes  resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de resíduos da Limpeza 

Pública - Proposta 1: Aquisição de um picador com o objetivo de ser instalado nos 

aterros sanitários de cada  município; Proposta 2: Parceria Público Privado para a 

gestão destes resíduos; Propostas  para Educação Ambiental- Criação de um 

programa Regional  de Educação Ambiental voltada especificamente para a gestão 

de resíduos sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa - Proposta 1: 

Trazer empresas e instituições estaduais para fomentar e definir diretrizes para a 

Logística Reversa; Proposta 2:  Criar Política de Logística Reversa. Para cada uma 

destas propostas foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de 

quem é a responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução. 

Após a exposição  a plenária  desta audiência teceu algumas considerações 

complementares voltadas a realidade  do município, e  finalmente  validou as 

propostas apresentadas pela equipe do Consórcio  Lambari como  possíveis arranjos  

regionais para  a gestão de resíduos   que contemplam as necessidades do município. 

Não havendo mais nada a tratar a coordenadora do PIGIRS, Marines Ribeiro Perondi, 

encerrou a presente audiência pública agradecendo a presença de todos, sobre a qual 

relatamos a presente ata que vai acompanhada da lista de presença. 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

306 

Figura 125 -  Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Lindóia do Sul (1) 
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Figura 126 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Lindóia do Sul (2) 
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Figura 127 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Lindóia do Sul (3)

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

309 

Figura 128- Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Lindóia do Sul (4) 
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Figura 129 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Lindóia do Sul (5) 
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Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Paial 

 

Data da realização: 08 de Outubro de 2014 

Local de Realização: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores  

Número de participantes: 43  

Público Presente: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação Poder Executivo e Legislativo do Município, Agentes 

Comunitários de Saúde, Estudantes do Ensino Fundamental da Escola Estadual 

Urbana Francisco Maciel Bageston. 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos; e 

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região da AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais seguida da 

apresentação da síntese dos resultados identificados sobre a possibilidade de 

arranjos intermunicipais para alcançar Gestão Associada de Resíduos Sólidos, 

tomando por base o diagnóstico local e regional, identificando os diferentes fluxos de 

gestão integrada pelo Engenheiro Sanitarista, Robson Ricardo Resende. Após esta 

exposição houve um espaço para questionamentos, incentivando o debate para 

posterior validação das propostas apresentadas. Como atividade complementar a 

Assistente Social, Neusa Maria Poletto Pucci, integrante da equipe do Consórcio 
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Lambari, enfatizou a importância da participação da população como elemento 

fundamental para legitimar a construção do PIGIRS, relatando ainda as etapas do 

Plano já realizadas e a realizar. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município de Paial, 

especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos e qualidade 

de vida para as gerações futuras, existem programas significativos que contribuem 

muito para o envolvimento da população neste processo . Importante ressaltar o 

comprometimento do município frente as ações propostas a serem executadas por 

este Plano. Faz-se necessário ampliar as formas de envolvimento e participação da 

população . 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari. 

 

Figura 130 – Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Paial 

 
          Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 26 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO 

INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

REGIÃO AMAUC- MUNICÍPIO DE PAIAL 

As treze horas e trinta minutos do dia oito do mês de outubro de dois mil e quatorze, 

tendo como local as dependências da sala de reuniões da Câmara Municipal de 

Vereadores do Município de Paial sito a Rua  Espírito  Santo,  321, no  município de 

Paial, reuniram-se o Comitê Diretor Local e Grupo de Sustentação- formado por uma 

equipe multidisciplinar das áreas da educação, urbanismo e obras, agricultura, 

vigilância da saúde e ainda alunos da Escola Estadual Urbana Francisco Maciel 

Bageston, e professores da área de ciências além de representantes do poder 

legislativo e executivo juntamente com a equipe de trabalho do Consórcio Lambari 

para a realização da Audiência Pública Municipal de planejamento de arranjos 

regionais e de ações consorciadas na região AMAUC em relação a gestão de resíduos 

considerando: Resíduos de saúde; Resíduos do Lixo Domiciliar; Gestão do Lixo 

Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção Civil; Gestão dos 

resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em um primeiro momento o 

Prefeito Municipal, Sr. Aldair Rigo, saudou a todos os presentes enfatizando a 

importância desta audiência para fazer valer as propostas de ação consorciadas 

através do PIGIRS - Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos da 

região AMAUC, partindo do prognóstico construído pela Equipe do Consórcio 

Lambari, analisada pelos técnicos da área dos municípios e Prefeitos Municipais da 

AMAUC. Ressaltou a importância da Gestão dos Resíduos Sólidos para assegurar 

qualidade de vida para as gerações futuras. Informou aos presentes que no município 

existem algumas iniciativas importantes em relação a correta condução do lixo, entre 

estas a participação dos alunos na limpeza do rio que passa entre a cidade de Paial, 

do qual foi retirado um volume bastante expressivo de lixo. Em seguida o Engenheiro 

Sanitarista, Robson Ricardo Resende, integrante da equipe executora do PIGIRS da 

AMAUC realizou uma breve explanação sobre essa etapas deste Plano já executadas 

para conhecimento de todos, as etapas ainda a executar e o cenário de possibilidades 

de arranjos existentes construídas a partir do diagnóstico. Expôs ainda que esta etapa 

tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do planejamento das ações; Definir 

propostas de arranjos regionais para a prestação de serviços e apresentar propostas 

de consórcio definidas após análise de dados identificados pelo diagnóstico local e 
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ainda uma definição das responsabilidades pública e privada. Os arranjos regionais 

consorciados foram pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância 

máxima entre municípios);- Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, 

microbacia); Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios) 

Expôs ainda que esta etapa tem por objetivos : Discutir os aspectos gerais do 

planejamento das propostas de consórcio definidas após análise de dados 

identificados pelo diagnóstico local e ainda uma definição das responsabilidades 

pública e privada. Os arranjos regionais consorciados foram pautados nas seguintes 

questões: Área de abrangência (distância máxima entre municípios); Contiguidade 

territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, micro bacia); Condições de acesso 

(infraestrutura de transporte entre os municípios); Similaridade quanto às 

características ambientais e socioculturais; Existência de fluxos econômicos entre 

municípios; Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de unidades);  

Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar áreas 

adequadas para manejo em alguns municípios; Existência de municípios polo com 

liderança regional; Existência de pequenos municípios que não podem ser 

segregados do arranjo regional; Número de municípios envolvidos; População total a 

ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos gerados nos municípios. 

Prosseguindo esta audiência Pública a Assistente Social, Neusa Poletto Pucci, técnico 

responsável pela mobilização social do PIGIRS enfatizou a importância da 

participação social como elemento primordial para o controle das ações de gestão da 

administração pública, explanou ainda sobre o processo participativo alcançado 

regionalmente nas diferentes etapas deste PIGIRS. Como prosseguimento o Eng. 

Sanitarista, Robson  Ricardo Resende, com auxílio da estagiária de Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Jéssica Cosmann, realizaram a apresentação das propostas 

estudadas pela equipe do Consórcio Lambari, e ainda aprovadas através de uma 

reunião com  Prefeitos Municipais, que resultaram nas seguintes considerações para 

a validação das mesmas através desta audiência públicas: Proposta 1: que trata sobre 

a readequação da gestão dos serviços de coleta e redução de custos, deslocamento 

e uma nova licitação da prestação de serviços de recolhimento; Proposta 2: 

Implementação de três novos aterros sanitários: 01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 

01 em Seara; Gestão do lixo domiciliar/orgânico - Proposta1: Parceria Público/privada 

para a implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos existentes; 

Proposta 2: Parceria Público/privada para a implantação de unidades de tratamento 
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nos aterros orgânicos a serem implantados; Propostas para a Gestão do lixo 

domiciliar/reciclável - Proposta 1: Criação de lixeiras padrão; Proposta 2: Criação de 

Associações dentro dos novos aterros para separação e venda deste resíduo; 

Proposta 3: Legalidade e regularidade do recolhimento (Cadastro dos catadores); 

Proposta 4: Envolver empresas de pequeno e grande porte para destinação final dos 

resíduos recicláveis da região; Propostas para a gestão de resíduos da construção 

civil- Proposta 1: Aquisição de tecnologia móvel para estes resíduos; Proposta 2: 

Implantação de uma aterro de inertes para a região AMAUC; Proposta 3: 

Normatização dos resíduos da construção civil; Proposta 4: Estabelecer parcerias 

entre o poder público e privado; Propostas para a gestão dos resíduos da saúde- 

Proposta1: Licitar de forma conjunta a coleta e destinação final destes resíduos; 

Proposta 2: Implantação de uma unidade de destinação final destes resíduos na 

região AMAUC; Propostas para a Gestão de resíduos da Limpeza Pública- Proposta 

1: Aquisição de um picador com o objetivo de ser instalado nos aterros sanitários de 

cada município; Proposta 2: Parceria Público Privado para a gestão destes resíduos; 

Propostas para Educação Ambiental- Criação de um programa Regional de Educação 

Ambiental voltada especificamente para a gestão de resíduos sólidos; Propostas para 

a Gestão da Logística Reversa - Proposta 1: Trazer empresas e instituições estaduais 

para fomentar e definir diretrizes para a Logística Reversa; Proposta 2: Criar Política 

de Logística Reversa. Para cada uma destas propostas foram apresentadas as 

vantagens e desvantagens, bem como de quem é a responsabilidade dos 

encaminhamentos para a viabilidade de execução. Após a exposição a plenária desta 

audiência teceu algumas considerações complementares voltadas a realidade do 

município, e finalmente validou as propostas apresentadas pela equipe do Consórcio 

Lambari como possíveis arranjos regionais para a gestão de resíduos que 

contemplam as necessidades do município. Não havendo mais nada a tratar o 

Coordenador  desta  audiência agradeceu a  presença de todos, salientando a 

importância desta  participação e  convidando a comunidade a  participar da  próxima 

etapa deste Plano, que  tratará do Planejamento dos resíduos  sólidos,  através  de 

atividades e ações  para um prazo de vinte anos, que seja  de acordo com a realidade  

do município encerrando  a presente audiência sobre a qual  relatamos a presente ata 

que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 131 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - 

Município de Paial (1)
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Figura 132 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Paial (2) 
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Figura 133 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Paial (3) 
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Figura 134 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Paial (4) 
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Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Peritiba 

 

Data da realização: 09 de Outubro de 2014 das 13h30min às 16 horas. 

Local de Realização: Centro de Convivência dos Idosos  

Número de participantes: 41 Público Presente: Equipe Técnica do Consórcio 

Lambari, Comitê Diretor Local, Grupo de Sustentação Poder Executivo e Legislativo 

do Município. 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos; e 

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região da AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais seguida da 

apresentação da síntese dos resultados identificados sobre a possibilidade de 

arranjos intermunicipais para alcançar Gestão Associada de Resíduos Sólidos, 

tomando por base o diagnóstico local e regional, identificando os diferentes fluxos de 

gestão integrada pelo Engenheiro Ambiental e Coordenador do PIGIRS da AMAUC, 

Marcos Borsatti. Após esta exposição houve um espaço para questionamentos, 

incentivando o debate para posterior validação das propostas apresentadas. Como 

atividade complementar a estagiária de Engenharia Ambiental, Jéssica Cosmann, 

integrante da equipe do Consórcio Lambari, enfatizou a importância da participação 
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da população como elemento fundamental para legitimar a construção do PIGIRS, 

relatando ainda as etapas do Plano já realizadas e a realizar. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município de Peritiba, 

especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos e qualidade 

de vida para as gerações futuras, existem programas significativos que contribuem 

muito para o envolvimento da população neste processo. Importante ressaltar o 

comprometimento do município frente as ações propostas a serem executadas por 

este Plano. Faz-se necessário, entretanto ampliar as formas de envolvimento e 

participação da população. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari. 

 

Figura 135 – Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Peritiba 

 
               Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 27 AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- 

MUNICÍPIO DE PERITIBA 

As  três horas e trinta minutos do dia nove do mês de outubro de dois mil e quatorze, 

tendo como local as  dependências o Centro de Convivência dos Idosos do Município 

de Peritiba sito a Rua Miguel Balduino Boll, s/n° município de  Peritiba, reuniram-se o 

Comitê Diretor Local  e Grupo de Sustentação- formado por uma equipe 

multidisciplinar das áreas da  educação, urbanismo e  obras, agricultura, vigilância da 

saúde, agentes comunitários da saúde, trabalhadores da assistência   social, 

Empresários e Sociedade Civil para a realização da Audiência  Pública  Municipal  de 

planejamento de arranjos regionais e de ações consorciadas na região AMAUC em 

relação a gestão de resíduos  considerando:  Resíduos de saúde;  Resíduos  do Lixo  

Domiciliar;  Gestão do Lixo Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da 

Construção Civil; Gestão dos resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em 

um primeiro momento a Prefeita Municipal, Sra. Neusa Klein Maraschini, saudou a 

todos os presentes enfatizando a importância desta audiência para fazer valer as 

propostas de ação consorciadas, partindo do prognóstico construído pela Equipe do 

Consórcio Lambari, analisada pelos técnicos e Prefeitos Municipais e que passa ainda 

pela consulta pública. Em seguida o Engenheiro Ambiental e Coordenador do PIGIRS 

Marcos Borsatti, realizou uma breve explanação sobre as etapas do PIGIRS já 

executadas   para conhecimento de todos, as etapas ainda a executar e o cenário de 

possibilidades de arranjos existentes construídas a partir do diagnóstico. Expôs ainda 

que esta etapa tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do planejamento das 

ações; Definir propostas de arranjos regionais para a prestação de serviços e 

apresentar propostas de consórcio definidas após análise de dados identificados pelo 

diagnóstico local e ainda uma definição das responsabilidades pública e privada.  Os 

arranjos regionais consorciados foram pautados nas seguintes questões: Área de 

abrangência (distância máxima entre municípios); Contiguidade territorial; Bacia 

Hidrográfica (sub-bacia, micro bacia); Condições de acesso (infraestrutura de 

transporte entre os municípios); Similaridade quanto às características ambientais e 

socioculturais;  Existência de fluxos econômicos entre municípios; Arranjos regionais 

pré-existentes (compartilhamento de unidades); Experiências comuns no manejo de 

resíduos;- Dificuldades em localizar áreas adequadas para manejo em alguns 
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municípios;- Existência de municípios polo com liderança regional; Existência de 

pequenos municípios que não podem ser segregados do arranjo regional; Número de 

municípios envolvidos; População total a ser atendida (rateio de custos); Volume total 

de resíduos gerados nos municípios.  Ato contínuo, enfatizada a importância da 

participação  social como elemento  primordial para o controle das ações de  gestão 

da administração pública, explanou ainda  sobre o processo participativo alcançado  

regionalmente nas diferentes etapas  deste PIGIRS. Prosseguindo Eng. Ambiental  

Marcos Borsatti com o auxílio da estagiária de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Jéssica Cosmann realizaram a apresentação das propostas estudadas pela equipe 

do Consórcio Lambari, estabeleceu-se um espaço para discussão e análise da qual 

resultaram as seguintes considerações  para a validação  das  mesmas através desta 

audiência públicas:  Proposta 1: que trata  sobre a  readequação da gestão dos 

serviços de coleta e redução de custos, deslocamento e uma nova licitação  da 

prestação de serviços de  recolhimento; Proposta  2:   Implementação  de três novos 

aterros  sanitários: 01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo 

domiciliar/orgânico - Proposta1: Parceria Público/privada  para a implantação de 

unidades de tratamento nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria 

Público/privada  para a implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos 

a serem implantados;  Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável-  Proposta 

1: Criação de lixeiras padrão;  Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos 

aterros para separação e venda deste  resíduo;  Proposta 3: Legalidade e regularidade 

do recolhimento (Cadastro dos catadores); Proposta 4: Envolver empresas de  

pequeno e grande porte  para destinação  final dos  resíduos recicláveis da região; 

Propostas para a gestão de resíduos da construção civil- Proposta 1: Aquisição de 

tecnologia móvel para estes resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de 

inertes para a região  AMAUC; Proposta 3: Normatização  dos resíduos  da construção 

civil; Proposta4: Estabelecer parcerias  entre o poder público e privado; Propostas 

para a gestão dos resíduos da  saúde- Proposta1: Licitar de  forma conjunta   a coleta 

e destinação  final destes resíduos;   Proposta 2: Implantação de uma unidade  de 

destinação final destes  resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de 

resíduos da Limpeza Pública - Proposta 1: Aquisição de um picador com o objetivo de 

ser instalado nos aterros sanitários de cada  município; Proposta 2: Parceria Público 

Privado para a gestão destes resíduos; Propostas  para Educação Ambiental - Criação 

de um programa Regional  de Educação Ambiental voltada especificamente para a 
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gestão de resíduos sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa- Proposta 

1: Trazer empresas  e instituições estaduais para fomentar e  definir diretrizes para a 

Logística Reversa; Proposta 2:  Criar  Política  de  Logística  Reversa. Para cada uma 

destas propostas foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de 

quem é a responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução. 

Após a exposição  a plenária  desta audiência teceu algumas considerações 

complementares voltadas a realidade  do município, e  finalmente  validou as 

propostas apresentadas pela equipe do Consórcio  Lambari como  possíveis arranjos  

regionais para  a gestão de resíduos   que contemplam as necessidades do município. 

Não havendo mais nada a tratar o Coordenador do PIGIRS, Sr. Marcos Borsatti, 

encerrou a presente audiência pública agradecendo a presença de todos, sobre a qual 

relatamos a presente ata que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 136 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Peritiba (1) 
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Figura 137 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Peritiba (2) 
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Figura 138 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Peritiba (3) 
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Figura 139 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Peritiba (4) 
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Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de Piratuba 

 

Data da realização: 10 de Outubro de 2014 das 08h30min às 11 horas. 

Local de Realização: Centro de Eventos de Piratuba – Rua Florianópolis, 246 

Balneário  

Número de participantes: 10  

Público Presente: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação  

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos;  

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região da AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais seguida da 

apresentação da síntese dos resultados identificados sobre a possibilidade de 

arranjos intermunicipais para alcançar a Gestão Associada de Resíduos Sólidos, 

tomando por base o diagnóstico local e regional, identificando os diferentes fluxos de 

gestão integrada pelo Engenheiro Ambiental e Coordenador do PIGIRS da AMAUC, 

Marcos Borsatti. Após esta exposição houve um espaço para questionamentos, 

incentivando o debate para posterior validação das propostas apresentadas. Como 

atividade complementar a estagiária de Engenharia Ambiental, Jéssica Kossmann, 
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integrante da equipe do Consórcio Lambari, enfatizou a importância da participação 

da população como elemento fundamental para legitimar a construção do PIGIRS, 

relatando ainda as etapas do Plano já realizadas e a realizar. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município de Piratuba, 

especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos e qualidade 

de vida para as gerações futuras, existem programas significativos que contribuem 

muito para o envolvimento da população neste processo. Importante ressaltar a 

necessidade de comprometimento do município frente as ações propostas a serem 

executadas por este Plano. Faz-se necessário, entretanto ampliar as formas de 

envolvimento e participação da população, foi relatada uma grande dificuldade em 

realizar mobilização comunitária para este evento, devido ao excesso de atividades 

previstas no município neste período. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari no aspecto técnico. Existe necessidade de ampliar 

mecanismos de mobilização social através de um trabalho interdisciplinar das equipes 

técnicas deste município. 
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Figura 140 – Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de Piratuba 

 
                          Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 28 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- 

MUNICÍPIO DE PIRATUBA 

As  oito  horas do dia  dez  do mês de outubro de dois mil e quatorze, tendo como 

local as  dependências do auditório do Centro de Eventos de Piratuba, localizada na 

Rua Florianópolis nº 246, Bairro Balneário, reuniram-se alguns membros do Comitê 

Diretor Local  e Grupo de Sustentação- formado por uma equipe multidisciplinar das 

áreas da  educação, urbanismo e  obras, agricultura, comunidade em geral, 

vereadores, Prefeito Municipal Claudirlei Dorini, juntamente com o Vice-Prefeito Mauri 

Lenhardt, para a realização da Audiência  Pública  Municipal  de planejamento de 

arranjos regionais e de ações consorciadas na região AMAUC em relação a gestão 

de resíduos  considerando:  Resíduos de saúde;  Resíduos  do Lixo  Domiciliar;  

Gestão do Lixo Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção 

Civil; Gestão dos resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em um primeiro 

momento  o engenheiro Marcos Borsatti, coordenador do Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos saudou a todos os presentes enfatizando a 

importância  desta audiência  para  fazer valer as  propostas de ação  consorciadas, 

partindo do prognóstico  construído pela Equipe  do Consórcio Lambari, analisada 

pelos  técnicos e Prefeitos Municipais  e  que passa  ainda pela consulta pública. Logo 

em seguida o Engenheiro Marcos Borsatti, prosseguiu com uma breve explanação 

sobre as etapas do PIGIRS já executadas para conhecimento de todos, as etapas 

ainda a executar e o cenário de possibilidades de arranjos existentes construídas a 

partir do diagnóstico. Expôs ainda que esta etapa tem por objetivos: Discutir os 

aspectos gerais do planejamento das ações; Definir propostas de arranjos regionais 

para a prestação de serviços e apresentar propostas de consórcio definidas após 

análise de dados identificados pelo diagnóstico local e ainda uma definição das 

responsabilidades pública e privada. Os arranjos regionais consorciados foram 

pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância máxima entre 

municípios); Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, microbacia); 

Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios); Similaridade 

quanto às características ambientais e socioculturais; Existência de fluxos econômicos 

entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de unidades); 

Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar áreas 

adequadas para manejo em alguns municípios; Existência de municípios polo com 
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liderança regional; Existência de pequenos municípios que não podem ser 

segregados do arranjo regional;  Número de municípios envolvidos; População total a 

ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos gerados nos municípios.  

Como  prosseguimento o Eng. Ambiental  Marcos Borsatti,  juntamente com o apoio 

da estagiária Jéssica Cosmann, realizou-se a apresentação das propostas estudadas 

pela equipe do Consórcio Lambari, estabeleceu-se um espaço para discussão e 

análise da qual resultaram as seguintes considerações  para a validação  das  mesmas 

através desta audiência públicas:  Proposta 1: que trata  sobre a  readequação da 

gestão dos serviços de coleta e redução de custos, deslocamento e uma nova licitação  

da prestação de serviços de  recolhimento; Proposta  2:  Implementação  de três novos 

aterros  sanitários: 01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo 

domiciliar/orgânico - Proposta1: Parceria Público/privada  para a implantação de 

unidades de tratamento nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria 

Público/privada  para a implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos 

a serem implantados;  Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável-  Proposta 

1: Criação de lixeiras padrão;  Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos 

aterros para separação e venda deste  resíduo;  Proposta 3: Legalidade e regularidade 

do recolhimento (Cadastro dos  catadores); Proposta 4: Envolver empresas de  

pequeno e grande porte  para destinação  final dos  resíduos recicláveis da região; 

Propostas para a gestão de resíduos da construção civil - Proposta 1: Aquisição de 

tecnologia móvel para estes resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de 

inertes para a região  AMAUC; Proposta 3: Normatização  dos resíduos  da construção 

civil; Proposta 4: Estabelecer parcerias  entre o poder público e privado; Propostas 

para a gestão dos resíduos da  saúde - Proposta 1: Licitar de  forma conjunta   a coleta 

e destinação  final destes resíduos;   Proposta 2: Implantação de uma unidade  de 

destinação final destes  resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de 

resíduos da Limpeza Pública - Proposta 1 - Aquisição de um picador com o objetivo 

de ser instalado nos aterros sanitários de cada  município; Proposta 2 - Parceria 

Público Privado para a gestão destes resíduos; Propostas para Educação Ambiental- 

Criação de um programa Regional de Educação Ambiental voltada especificamente 

para a gestão de resíduos sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa - 

Proposta 1: Trazer empresas  e instituições estaduais para fomentar e  definir 

diretrizes para a Logística Reversa; Proposta 2: Criar Política de  Logística  Reversa. 

Para cada uma destas propostas foram apresentadas as vantagens e desvantagens, 
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bem como de quem é a responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de 

execução. Após a exposição  a plenária  desta audiência teceu algumas 

considerações complementares voltadas a realidade  do município, e  finalmente  

validou as propostas apresentadas pela equipe do Consórcio  Lambari como  

possíveis arranjos  regionais para  a gestão de resíduos   que contemplam as 

necessidades do município. Não havendo mais nada a tratar o Coordenador do 

PIGIRS, Sr. Marcos Borsatti, encerrou a presente audiência pública agradecendo a 

presença de todos, sobre a qual relatamos a presente ata que vai acompanhada da 

lista de presença. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

335 

Figura 141 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município 

de Piratuba (1)
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Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Presidente Castello 

Branco 

 

Data da realização: 08 Outubro de 2014 das 19h30min às 22h30min. 

Local de Realização: Auditório da Secretaria Municipal de Educação  

Número de participantes: 60 Público Presente: Equipe Técnica do Consórcio 

Lambari, Comitê Diretor Local, Grupo de Sustentação Poder Executivo e Legislativo 

do Município 

Objetivo desta atividade: 

• Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada de 

resíduos sólidos; 

• Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de opinião da 

população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos;  

• Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como um 

produto do PIGIRS da região da AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento das autoridades locais Sr. Prefeito 

Municipal, Cláudio Sartori, que apresentou aos presentes o trabalho já existente de 

gestão de resíduos denominado Programa Castellense de Resíduos Sólidos, 

destacando que o município está à frente de muitos em relação a Política de Gestão 

de Resíduos Sólidos. Em seguida deste pronunciamento, houve a apresentação da 

síntese dos resultados identificados sobre a possibilidade de arranjos intermunicipais 

para alcançar Gestão Associada de Resíduos Sólidos, tomando por base o 

diagnóstico local e regional, identificando os diferentes fluxos de gestão integrada pelo 
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Engenheiro Sanitarista, Robson Resende, integrante da equipe técnica do PIGIRS da 

região AMAUC. Após esta exposição houve um espaço para questionamentos, 

incentivando o debate para posterior validação das propostas apresentadas. Como 

atividade complementar, enfatizou-se a importância da participação da população 

como elemento fundamental para legitimar a construção do PIGIRS, relatando ainda 

as etapas do Plano já realizadas e a realizar. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município de Presidente 

Castello Branco, especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos 

resíduos e qualidade de vida para as gerações futuras. Existem programas 

significativos que contribuem muito para o envolvimento da população neste processo. 

Importante ressaltar o comprometimento do município frente as ações propostas a 

serem executadas por este Plano. Faz-se necessário, entretanto manter as formas de 

envolvimento e participação da população, foi relatada uma grande facilidade de 

envolvimento e em realizar mobilização comunitária para este evento, devido ao 

trabalho que já vem sendo realizado no município. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari no aspecto técnico. Existe necessidade de manter e 

ampliar mecanismos de mobilização social. Este município destaca-se pelo trabalho 

que já vem realizando em relação a gestão de resíduos sólidos. 
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Figura 142 – Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Presidente Castello 

Branco 

 
        Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 29 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 

As dezenove horas e trinta minutos do dia nove do mês de outubro de dois mil e 

quatorze, tendo como local as  dependências da Secretária Municipal de Educação 

de Presidente Castello Branco sito a Rua Alberto Ernesto Lang, 29 – Centro de 

Presidente Castello Branco, reuniram-se o Comitê Diretor Local e Grupo de 

Sustentação - formado por uma equipe multidisciplinar das áreas da  educação, 

urbanismo e  obras, agricultura, vigilância da saúde, agentes comunitários da saúde, 

trabalhadores da assistência social, Empresários e Sociedade Civil, e o 

excelentíssimo Sr. Prefeito Claudio Sartori para a realização da Audiência  Pública  

Municipal  de planejamento de arranjos regionais e de ações consorciadas na região 

AMAUC em relação a gestão de resíduos  considerando: Resíduos de Saúde;  

Resíduos  do Lixo  Domiciliar;  Gestão do Lixo Reciclável; Logística Reversa; Gestão 

dos Resíduos da Construção Civil; Gestão dos resíduos da limpeza pública; Educação 

Ambiental. Em um primeiro momento o Prefeito Municipal Sr. Claudio Sartori, saudou 

a todos os presentes enfatizando a importância desta audiência para fazer valer as 

propostas de ação consorciadas, partindo do prognóstico elaborado pela Equipe do 

Consórcio Lambari, analisada pelos técnicos e Prefeitos Municipais e que passa ainda 

pela consulta pública. Em seguida o Engenheiro Ambiental e Sanitarista, Robson 

Resende, Coordenador da Audiência Pública do PIGIRS realizou uma breve 

explanação sobre as etapas do PIGIRS já executadas para conhecimento de  todos, 

as etapas ainda a executar e o cenário de possibilidades de arranjos  existentes  

construídas a partir do diagnóstico. Expôs ainda que esta etapa tem por objetivos: 

Discutir os aspectos gerais do planejamento das ações; Definir propostas de arranjos 

regionais para a prestação de serviços e apresentar propostas de consórcio definidas 

após análise de dados identificados pelo diagnóstico local e ainda uma definição das 

responsabilidades pública e privada.  Os arranjos regionais consorciados foram 

pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância máxima entre 

municípios); Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, micro bacia); 

Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios);  Similaridade 

quanto às características ambientais e socioculturais; Existência de fluxos econômicos 

entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de unidades); 
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Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar áreas 

adequadas para manejo em alguns municípios; Existência de municípios polo com 

liderança regional; Existência de pequenos municípios que não podem ser 

segregados do arranjo regional; Número de municípios envolvidos; População total a 

ser atendida (rateio de custos); Volume total de resíduos gerados nos municípios. Ato 

contínuo, enfatizada a importância da participação social como elemento primordial 

para o controle das ações de gestão da administração pública, explanou ainda sobre 

o processo participativo alcançado regionalmente nas diferentes etapas deste 

PIGIRS. Prosseguindo o Engenheiro Ambiental e Sanitarista Robson Resende 

Coordenador da Audiência Pública do PIGIRS com o auxílio da estagiária de 

Engenharia Ambiental e Sanitária Jéssica Cosmann e Jackson Bólico Auxiliar 

Administrativo do PIGIRS realizaram a apresentação das propostas estudadas pela 

equipe do Consórcio Lambari, estabeleceu-se um espaço para discussão e análise da 

qual resultaram as seguintes considerações  para a validação  das  mesmas através 

desta audiência públicas:  Proposta 1: que trata  sobre a  readequação da gestão dos 

serviços de coleta e redução de custos, deslocamento e uma nova licitação  da 

prestação de serviços de  recolhimento; Proposta  2:   Implementação  de três novos 

aterros  sanitários: 01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo 

domiciliar/orgânico - Proposta1: Parceria Público/privada  para a implantação de 

unidades de tratamento nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria 

Público/privada  para a implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos 

a serem implantados;  Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável -  Proposta 

1: Criação de lixeiras padrão;  Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos 

aterros para separação e venda deste  resíduo;  Proposta 3: Legalidade e regularidade 

do recolhimento (Cadastro dos catadores); Proposta 4: Envolver empresas de  

pequeno e grande porte  para destinação  final dos  resíduos recicláveis da região; 

Propostas para a gestão de resíduos da construção civil - Proposta 1: Aquisição de 

tecnologia móvel para estes resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de 

inertes para a região  AMAUC; Proposta 3: Normatização  dos resíduos  da construção 

civil; Proposta 4: Estabelecer parcerias  entre o poder público e privado; Propostas 

para a gestão dos resíduos da  saúde - Proposta1: Licitar de  forma conjunta a coleta 

e destinação  final destes resíduos; Proposta 2: Implantação de uma unidade  de 

destinação final destes  resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de 

resíduos da Limpeza Pública - Proposta 1: Aquisição de um picador com o objetivo de 
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ser instalado nos aterros sanitários de cada  município; Proposta 2: Parceria Público 

Privado para a gestão destes resíduos; Propostas para Educação Ambiental - Criação 

de um programa Regional  de Educação Ambiental voltada especificamente para a 

gestão de resíduos sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa- Proposta 

1: Trazer empresas  e instituições estaduais para fomentar e  definir diretrizes para a 

Logística Reversa; Proposta 2:  Criar  Política  de  Logística  Reversa. Para cada uma 

destas propostas foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de 

quem é a responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução. 

Após a exposição  a plenária  desta audiência teceu algumas considerações 

complementares voltadas a realidade  do município, e  finalmente  validou as 

propostas apresentadas pela equipe do Consórcio  Lambari como  possíveis arranjos  

regionais para  a gestão de resíduos   que contemplam as necessidades do município. 

Para enceramento a equipe técnica da Prefeitura de Presidente Castello Branco 

apresentaram a todos os presentes o vídeo contemplando todos os programas de 

Educação Ambiental que o município de Presidente Castello Branco já realizou e 

continua realizando, um em específico o qual o município ganhou prêmio Nacional de 

reconhecimento pelo ótimo projeto e trabalho executado. O excelentíssimo Sr. Prefeito 

Municipal, Claudio Sartori, salientou e agradeceu mais uma vez a presença de todos, 

ao fim da apresentação do vídeo apresentado pela prefeitura de Presidente Castello 

Branco. Não havendo mais nada a tratar o Coordenador da Audiência Pública Robson 

Resende encerrou a presente audiência pública agradecendo a presença de todos, 

sobre a qual relatamos a presente ata que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 143 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - 

Município de Presidente Castello Branco (1)
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Figura 144 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Presidente Castello Branco (2) 
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Figura 145 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Presidente Castello Branco (3) 
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Figura 146 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Presidente Castello Branco (4) 
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Figura 147 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Presidente Castello Branco (5) 
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Figura 148 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 
Presidente Castello Branco (6) 
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Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de Seara 

 

Data da realização: 08 Outubro de 2014 das 08h30min às 11 horas. 

Local de Realização: Auditório da Secretaria Municipal de Educação  

Número de participantes: 09  

Público Presente: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos;  

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região da AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, através da apresentação da síntese dos resultados identificados sobre a 

possibilidade de arranjos intermunicipais para alcançar Gestão Associada de 

Resíduos Sólidos, tomando por base o diagnóstico local e regional, identificando os 

diferentes fluxos de gestão integrada pelo Engenheiro Sanitarista, Robson Ricardo 

Resende. Após a exposição houve um espaço para questionamentos, incentivando o 

debate para posterior validação das propostas apresentadas. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município de Seara 

especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos e qualidade 
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de vida para as gerações futuras, existem programas significativos que contribuem 

muito para o envolvimento da população neste processo. Importante ressaltar a 

necessidade de comprometimento do município frente as ações propostas a serem 

executadas por este Plano. Faz-se necessário, entretanto ampliar as formas de 

envolvimento e participação da população, foi relatada uma grande dificuldade em 

realizar mobilização comunitária para este evento, devido ao excesso de atividades 

previstas no município neste período. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari no aspecto técnico. Existe necessidade de ampliar 

mecanismos de mobilização social através de um trabalho interdisciplinar das equipes 

técnicas deste município. 

 

Figura 149 – Audiência Pública Municipal Meta 3- Município de Seara 

 
                  Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 30 AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- 

MUNICÍPIO DE SEARA 

Às  oito  horas e trinta minutos do dia  oito  do mês de outubro de dois mil e quatorze, 

tendo como local as dependências do Plenário  da  Secretaria Municipal de  Educação  

do município de  Seara   da sito a Rua Marechal Floriano Peixoto, 88 - Centro, 

município de Seara reuniu-se o Comitê Diretor Local - formado por uma equipe 

multidisciplinar das áreas da educação, urbanismo e obras, agricultura, assistência 

Social, vigilância da saúde  juntamente com a equipe de trabalho do Consórcio 

Lambari para a realização da Audiência Pública Municipal de planejamento de 

arranjos regionais e de ações consorciadas na região AMAUC em relação a gestão 

de resíduos considerando: Resíduos de saúde; Resíduos do Lixo Domiciliar; Gestão 

do Lixo Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção Civil; 

Gestão dos resíduos da limpeza pública; Educação Ambiental. Em um primeiro 

momento Sr. Maickon Pereira, coordenador do Comitê Diretor Local, saudou a todos 

os presentes, enfatizando a importância desta audiência para fazer valer as propostas 

de ação consorciadas através do PIGIRS- Plano Intermunicipal de Gestão Integrada 

de resíduos sólidos da região AMAUC, partindo do prognóstico construído pela Equipe 

do Consórcio Lambari, analisada pelos técnicos da área dos municípios e Prefeitos 

Municipais da AMAUC. Informou aos presentes que encontrou dificuldades para 

realizar a mobilização social e participação dos atores que tenham ligação com a 

gestão de resíduos sólidos, devido ao excesso de reuniões realizadas no município. 

Relatou ainda que o município pela sua realização do Plano de Saneamento básico, 

contemplou em nível local ações correlatas a gestão dos resíduos locais e que existem 

algumas iniciativas importantes em relação a correta condução do lixo. Em seguida o  

Engenheiro Sanitarista Robson Ricardo Resende como coordenador dos trabalhos 

desta audiência realizou uma breve explanação sobre as etapas deste Plano já 

executadas para conhecimento de todos, as etapas ainda a executar e  o cenário de 

possibilidades de arranjos existentes construídas a partir do diagnóstico. Expôs ainda 

que esta etapa tem por objetivos: Discutir os aspectos gerais do planejamento das 

ações; Definir propostas de arranjos regionais para a prestação de serviços e 

apresentar propostas de consórcio definidas após análise de dados identificados pelo 

diagnóstico local e ainda uma definição das responsabilidades pública e privada. Os 

http://www.guiamais.com.br/guia-de-ruas/r+marechal+floriano+peixoto-seara-sc
http://www.guiamais.com.br/guia-de-bairros/centro-seara-sc
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arranjos regionais consorciados foram pautados nas seguintes questões: Área de 

abrangência (distância máxima entre municípios); Contiguidade territorial; Bacia 

Hidrográfica (sub-bacia, micro bacia); Condições de acesso (infraestrutura de 

transporte entre os municípios) similaridade quanto às características ambientais e 

socioculturais; Existência de fluxos econômicos entre municípios; Arranjos regionais 

pré-existentes (compartilhamento de unidades); Experiências comuns no manejo de 

resíduos; Dificuldades em localizar áreas adequadas para manejo em alguns 

municípios; Existência de municípios polo com liderança regional; Existência de 

pequenos municípios que não podem ser segregados do arranjo regional; Número de 

municípios envolvidos; População total a ser atendida (rateio de custos);  Volume total 

de resíduos gerados nos municípios. Prosseguindo esta audiência Pública a 

Assistente Social, Neusa Poletto Pucci, técnico responsável pela mobilização social 

enfatizou a importância da participação social como elemento primordial para o 

controle das ações de gestão da administração pública, explanou ainda sobre o 

processo participativo alcançado regionalmente nas diferentes etapas deste PIGIRS. 

Como prosseguimento Robson Resende, realizou a apresentação das propostas 

estudadas pela equipe do Consórcio Lambari, e ainda aprovadas através de uma 

reunião com  Prefeitos Municipais, que resultaram nas seguintes considerações para 

a validação das mesmas através desta audiência pública: Proposta 1: que trata sobre 

a readequação da gestão dos serviços de coleta e redução de custos, deslocamento 

e uma nova licitação da prestação de serviços de recolhimento; Proposta 2: 

Implementação de três novos aterros sanitários: 01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 

01 em Seara; Gestão do lixo domiciliar/orgânico  - Proposta1: Parceria Público/privada 

para a implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos existentes; 

Proposta 2: Parceria Público/privada para a implantação de unidades de tratamento 

nos aterros orgânicos a serem implantados; Propostas para a Gestão do lixo 

domiciliar/reciclável - Proposta 1: Criação de lixeiras padrão; Proposta 2: Criação de 

Associações dentro dos novos aterros para separação e venda deste resíduo; 

Proposta 3: Legalidade e regularidade do recolhimento (Cadastro dos catadores); 

Proposta 4: Envolver empresas de pequeno e grande porte para destinação final dos 

resíduos recicláveis da região; Propostas para a gestão de resíduos da construção 

civil - Proposta 1: Aquisição de tecnologia móvel para estes resíduos; Proposta 2: 

Implantação de uma aterro de inertes para a região AMAUC; Proposta 3: 

Normatização dos resíduos da construção civil; Proposta 4- Estabelecer parcerias 
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entre o poder público e privado; Propostas para a gestão dos resíduos da saúde- 

Proposta 1: Licitar de forma conjunta a coleta e destinação final destes resíduos; 

Proposta 2: Implantação de uma unidade de destinação final destes resíduos na 

região AMAUC; Propostas para a Gestão de resíduos da Limpeza Pública- Proposta 

1: Aquisição de um picador com o objetivo de ser instalado nos aterros sanitários de 

cada município; Proposta 2: Parceria Público Privado para a gestão destes resíduos; 

Propostas para Educação Ambiental - Criação de um programa Regional de Educação 

Ambiental voltada especificamente para a gestão de resíduos sólidos; Propostas para 

a Gestão da Logística Reversa- Proposta 1: Trazer empresas e instituições estaduais 

para fomentar e definir diretrizes para a Logística Reversa; Proposta 2: Criar Política 

de Logística Reversa. Para cada uma destas propostas foram apresentadas as 

vantagens e desvantagens, bem como de quem é a responsabilidade dos 

encaminhamentos para a viabilidade de execução. Após a exposição a plenária desta 

audiência teceu algumas considerações complementares voltadas a realidade do 

município, e finalmente validou as propostas apresentadas pela equipe do Consórcio 

Lambari como possíveis arranjos regionais para a gestão de resíduos que 

contemplam as necessidades locais. Não havendo mais nada a tratar o Coordenador   

desta  audiência agradeceu a  presença de todos, salientando a importância desta  

participação e  ressaltou a importância da  ampliação da participação comunitária 

solicitando ao Comitê Diretor Local  para  buscar um  maior  envolvimento da 

comunidade a  para a próxima etapa deste Plano, que  tratará do Planejamento dos 

resíduos  sólidos,  através  de atividades e ações para um prazo de vinte anos,  para  

que de fato seja de acordo com a realidade  do município encerrando  a presente 

audiência sobre a qual  relatamos a presente ata que vai acompanhada da lista de 

presença. 
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Figura 150 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3- Município 

de Seara (1)
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Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Xavantina 

 

Data da realização: 08 Outubro de 2014 das 08h30min às 11horas. 

Local de Realização: Auditório da Secretaria Municipal de Educação  

Número de participantes: 08  

Público Presente: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação. 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população as formas possíveis de Gestão associada 

de resíduos sólidos; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão associada em relação aos resíduos sólidos; e 

 Buscar a validação dos arranjos de gestão apontados identificado, como 

um produto do PIGIRS da região da AMAUC. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência. 

Metodologia utilizada: Para a divulgação desta audiência, para uma boa 

forma de mobilização social foram utilizados contatos informais, cartazes e publicação 

em Jornal. A Equipe do Consórcio Lambari disponibilizou para o município cartazes 

motivadores que foram afixados em pontos estratégicos da cidade, ainda como forma 

de divulgação houve publicação de edital de convocação em jornal de circulação local 

e convite no portal WEB do município. Na Audiência Pública houve uma exposição 

dialogada, inicialmente com pronunciamento do Coordenador deste trabalho no 

município, Sr. Fernando Borges. Em seguida da apresentação da síntese dos 

resultados identificados sobre a possibilidade de arranjos intermunicipais para 

alcançar a Gestão Associada de Resíduos Sólidos, tomando por base o diagnóstico 

local e regional, identificando os diferentes fluxos de gestão integrada pelo Engenheiro 

Ambiental e Coordenador do PIGIRS do Consórcio Lambari Marcos Borsatti e pelo 

auxiliar administrativo, Jackson Bólico. Após esta exposição houve um espaço para 

questionamentos, incentivando o debate para posterior validação das propostas 

apresentadas. Como atividade complementar  a coordenadora do PlGIRS, Marines 
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Perondi, enfatizou a importância da participação da população como elemento 

fundamental para legitimar a construção do PIGIRS, relatando ainda as etapas do 

Plano já realizadas e a realizar. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município de Xavantina 

especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos e qualidade 

de vida para as gerações futuras, existem programas significativos que contribuem 

muito para o envolvimento da população neste processo. Importante ressaltar a 

necessidade de comprometimento do município frente as ações propostas a serem 

executadas por este Plano. Faz-se necessário, entretanto ampliar as formas de 

envolvimento e participação da população, foi relatada uma grande dificuldade em 

realizar mobilização comunitária para este evento, devido ao excesso de atividades 

previstas no município neste período. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari no aspecto técnico. Existe necessidade de ampliar 

mecanismos de mobilização social através de um trabalho interdisciplinar das equipes 

técnicas deste município. 
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Figura 151 – Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de Xavantina 

 
                     Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 31 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS ARRANJOS DO PLANO INTERMUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO AMAUC- 

MUNICÍPIO DE XAVANTINA 

As oito horas e trinta minutos do dia oito do mês de outubro de dois mil e quatorze, 

tendo como local as dependências do Auditório da Secretária de Educação, sito a Rua 

Prefeito Octávio Urbano Simon, 163 - Centro, município de Xavantina, reuniram-se o 

Comitê Diretor Local e Grupo de Sustentação- formado por uma equipe 

multidisciplinar das áreas da educação, urbanismo e obras, agricultura, vigilância da 

saúde, agentes comunitários da saúde, trabalhadores da assistência social, para a 

realização da Audiência Pública Municipal de planejamento de arranjos regionais e de 

ações consorciadas na região AMAUC em relação a gestão de resíduos  

considerando:  Resíduos de Saúde;  Resíduos  do Lixo  Domiciliar;  Gestão do Lixo 

Reciclável; Logística Reversa; Gestão dos Resíduos da Construção Civil; Gestão dos 

Resíduos da Limpeza Pública; Educação Ambiental. Em um primeiro momento o 

Coordenador do Comitê Diretor Local Sr. Fernando Borges saudou aos presentes 

enfatizando a importância desta audiência para fazer valer as propostas de ação 

consorciadas, partindo do prognóstico construído pela Equipe do Consórcio Lambari, 

analisada pelos técnicos e Prefeitos Municipais e que passa ainda pela consulta 

pública. Em seguida a Coordenadora do PIGIRS, Marines Ribeiro Perondi, integrante 

da equipe técnica, com a colaboração do auxiliar administrativo Jackson Bólico e da 

Bióloga Simone Marció, também integrantes da equipe técnica, realizou uma breve 

explanação sobre essa etapas do PIGIRS já executadas para conhecimento de todos, 

as etapas ainda a executar e o cenário de possibilidades de arranjos existentes 

construídas a partir do diagnóstico.  Expôs ainda que esta etapa tem por objetivos: 

Discutir os aspectos gerais do planejamento das ações; Definir propostas de arranjos 

regionais para a prestação de serviços e apresentar propostas de consórcio definidas 

após análise de dados identificados pelo diagnóstico local e ainda uma definição das 

responsabilidades pública e privada.  Os arranjos regionais consorciados foram 

pautados nas seguintes questões: Área de abrangência (distância máxima entre 

municípios); Contiguidade territorial; Bacia Hidrográfica (sub-bacia, micro bacia);  

Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios); Similaridade 

quanto às características ambientais e socioculturais; Existência de fluxos econômicos 

entre municípios; Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de unidades);  
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Experiências comuns no manejo de resíduos; Dificuldades em localizar áreas 

adequadas para manejo em alguns municípios; Existência de municípios polo com 

liderança regional; Existência de pequenos municípios que não podem ser 

segregados do arranjo regional;  Número de municípios envolvidos;  População total 

a ser atendida (rateio de custos);  Volume total de resíduos gerados nos municípios.  

Prosseguindo esta audiência Pública, foram relatados os custos do município com os 

serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos e apresentou os principais 

aspectos econômico-financeiros relacionados aos arranjos projetados. Enfatizada a 

importância da participação social como elemento primordial para o controle das 

ações de gestão da administração pública, explanou ainda sobre o processo 

participativo alcançado regionalmente nas diferentes etapas deste PIGIRS. Ato 

contínuo, realizada a apresentação das propostas estudadas pela equipe do 

Consórcio Lambari, estabeleceu-se um espaço para discussão e análise da qual 

resultaram as seguintes considerações para a validação das  mesmas através desta 

audiência públicas:  Proposta 1:   que trata  sobre a  readequação da gestão dos 

serviços de coleta e redução de custos, deslocamento e uma nova licitação  da 

prestação de serviços de  recolhimento; Proposta  2:   Implementação  de três novos 

aterros  sanitários: 01 em Ipira; 01 em Lindóia do Sul e 01 em Seara; Gestão do lixo 

domiciliar/orgânico - Proposta1: Parceria Público/privada  para a implantação de 

unidades de tratamento nos aterros orgânicos existentes; Proposta 2: Parceria 

Público/privada  para a implantação de unidades de tratamento nos aterros orgânicos 

a serem implantados;  Propostas para a Gestão do lixo domiciliar/reciclável -  Proposta 

1: Criação de lixeiras padrão;  Proposta 2: Criação de Associações dentro dos novos 

aterros para separação e venda deste  resíduo;  Proposta 3: Legalidade e regularidade 

do recolhimento (Cadastro dos catadores); Proposta 4: Envolver empresas de  

pequeno e grande porte  para destinação  final dos  resíduos recicláveis da região; 

Propostas para a gestão de resíduos da construção civil - Proposta 1: Aquisição de 

tecnologia móvel para estes resíduos; Proposta 2: Implantação de uma aterro de 

inertes para a região  AMAUC; Proposta 3: Normatização  dos resíduos  da construção 

civil; Proposta 4: Estabelecer parcerias  entre o poder público e privado; Propostas 

para a gestão dos Resíduos da saúde - Proposta1: Licitar de forma conjunta a coleta 

e destinação final destes resíduos;  Proposta 2: Implantação de uma unidade de 

destinação final destes  resíduos na região AMAUC; Propostas para a Gestão de 

resíduos da Limpeza Pública - Proposta 1: Aquisição de um picador com o objetivo de 
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ser instalado nos aterros sanitários de cada  município; Proposta 2: Parceria Público 

Privado para a gestão destes resíduos; Propostas para Educação Ambiental - Criação 

de um programa Regional  de Educação Ambiental voltada especificamente para a 

gestão de resíduos sólidos; Propostas para a Gestão da Logística Reversa - Proposta 

1: Trazer empresas e instituições estaduais para fomentar e definir diretrizes para a 

Logística Reversa; Proposta 2:  Criar Política de Logística Reversa. Para cada uma 

destas propostas foram apresentadas as vantagens e desvantagens, bem como de 

quem é a responsabilidade dos encaminhamentos para a viabilidade de execução. 

Após a exposição  a plenária  desta audiência teceu algumas considerações 

complementares voltadas a realidade  do município, e  finalmente  validou as 

propostas apresentadas pela equipe do Consórcio  Lambari como  possíveis arranjos  

regionais para  a gestão de resíduos   que contemplam as necessidades do município. 

Não havendo mais nada a tratar o Coordenador do Comitê Diretor Local Sr. Fernando 

Borges encerrou a presente audiência pública agradecendo a presença de todos, 

sobre a qual relatamos a presente ata que vai acompanhada da lista de presença. 
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Figura 152 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 3 - Município de 

Xavantina (1)
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1.6. RELATO DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA META 4 – PLANEJAMENTO DAS 
AÇÕES DO PIGIRS 

 

Considerando o Termo de Referência proposto para o PIGIRS   da região 

AMAUC e ainda o Projeto de mobilização social para esta Etapa dos trabalhos que 

evidência todo o processo de Planejamento da ações estratégicas, a Equipe Técnica  

do  Consórcio  Lambari, responsável pela   condução dos  trabalhos de elaboração do 

PIGIRS apresenta através deste documento   o detalhamento das ações decorrentes  

do Planejamento das ações Meta  4, como  prosseguimento deste  processo. 

Observada a participação popular como um dos pilares da construção do 

PIGIRS, a   equipe técnica do  Consórcio Lambari  entendeu ser importante, fomentar 

ações  que   pudessem  motivar  os  Comitês  Diretores Locais e Grupos de 

Sustentação dos municípios ao compromisso já estabelecido em relação ao Processo 

de elaboração  do PIGIRS. 

Assim, no início deste ano de 2015, durante o período de 02 a 14 de fevereiro, 

realizaram  em cada um dos municípios integrados  uma oficina de trabalho 

envolvendo os Comitês Diretores Locais e Grupos de Sustentação, para provocar um 

fórum de debates e o engajamento de  todos os segmentos relacionados com a gestão 

de resíduos sólidos e assegurar a consolidação das ações propostas. Durante estas 

visitas foi possível observar como cada um dos municípios  traçou a sua  organização 

local neste processo. Concluímos que este trabalho  foi altamente produtivo e trouxe 

como resultado o fortalecimento dos grupos de sustentação como sendo um  

organismo político de participação, especialmente nas audiências públicas. Estas 

visitas auxiliaram os  municípios na sua  organização, identificando novos atores  que 

pudessem contribuir com as discussões sobre este tema, especialmente  nesta Meta  

do  PIGIRS. 

Em um segundo momento,  ainda  buscando um maior envolvimento  dos 

Comitês  Diretores, a equipe  técnica do PIGIRS realizou  uma reunião de trabalho, 

na sede da AMAUC, para  a retomada dos  trabalhos, especialmente porque  houve 

uma alteração  na equipe técnica e ainda para  validar a estes integrantes a 

importância   de seu papel  para alcançar  êxito  nas ações  propostas. Apresentou-se  

nesta oportunidade  todo o conteúdo realizado nas etapas anteriores do PIGIRS e o 

resultado alcançado. 
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Através de uma reunião interna a equipe realizou estudos  detalhadamente, 

com base  no diagnóstico e prognóstico realizado nas etapas  anteriores apontando 

aspectos relevantes de planejamento. Assim, a equipe técnica  propôs diretrizes 

norteadoras e estratégias que são os meios para a sua implantação como  base  para  

a  discussão técnica nas Oficinas de  trabalho que antecederam as audiências 

públicas. 

Por se tratar de um PIGIRS, as ações planejadas de  forma integradas foram  

consideradas de maior importância cabendo posteriormente a cada um dos  

municípios estabelecer suas prioridades locais, a partir de suas necessidades. 

Como dissemos, uma etapa preliminar a realização das audiências públicas, 

realizadas em cada um dos municípios, foi realizada uma Oficina de trabalho com os 

Comitês Diretores de cada um dos 04   Polos Regionais, assim identificados:  Polo 1- 

Concórdia; Polo 2- Seara, Itá, Arvoredo, Paial e Xavantina; Polo 3 - Lindóia do Sul, 

Ipumirim, Irani e Arabutã; Polo 4 -  Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, Alto 

Bela Vista, Jaborá e Ipira. 

Nestas oficinas  foram apresentadas  tabelas, em uma  metodologia lógica  

investigativa, que contemplasse  diretrizes, estratégias, metas, programas e ações em 

cada  uma das áreas da gestão de resíduos sólidos. 

Para   cada  uma das  Oficinas foi realizada  a identificação  de necessidades 

comuns para a gestão dos resíduos sólidos associada,  partindo de  uma  análise  de 

cenários  futuros possíveis e desejáveis, com o objetivo de nortear a ação presente. 

A Oficina  com  os Comitês  Diretores foi realizada a partir   dos dados 

identificados, apresentados após  uma análise  da equipe técnica  do Consórcio   

Lambari. 

Neste sentido, como uma etapa que antecedeu a realização das  Oficinas com 

os Comitês Diretores Locais a equipe realizou um mapeamento  das Diretrizes, 

Estratégias, Metas, Programas e Ações considerando o fluxo dos resíduos existentes, 

que são objeto de uma ação específica partindo da identificação de problemas 

comuns como: resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos da saúde, resíduos da 

construção civil, e outros. 

Posteriormente, esta análise foi apresentada aos Comitês Diretores Locais  de 

cada um dos Polos,  através de tabelas que apontaram as ações  estratégicas,  prazos 
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de  implantação  e prioridade de implantação.  Foram ainda  realizadas   ações e 

estratégias de Educação  Ambiental  e   formas  de assegurar o  Controle Social.   

Destas  oficinas,  foi extraído um documento final a ser apresentado nas audiências 

públicas para sua validação, considerando aspectos técnicos. 

 Tomando por base  a execução do proposto pelo  Projeto de Mobilização 

Social apresentado, estas audiências públicas  de  validação do PIGIRS foram 

realizadas em cada um dos municípios de acordo com cronograma realizado, de  15 

a 24 de abril  de 2015 nos períodos matutino, vespertino e noturno. 

As  Audiências Públicas, como espaço de participação popular, permitiram  que  

todos  os atores  deste processo pudessem ser envolvidos  no  que diz respeito ao 

Planejamento de ações estratégicas da gestão de resíduos sólidos. 

 A Política Nacional dos Resíduos Sólidos traz como um dos seus princípios 

norteadores a responsabilidade de gestão compartilhada sobre a gestão dos resíduos 

sólidos. Esta responsabilidade pressupõe o envolvimento de todos os atores neste 

processo, ou seja: cidadãos, indústrias, empresas e poder público. 

Os principais  canais de comunicação para  assegurar o envolvimento de todos 

os integrantes deste  processo foram, sem dúvida, os Comitês Diretores Locais 

formados por representantes  municipais técnicos, ligados a esta área, cujo 

compromisso foi acompanhar todos os movimentos locais. Tais como,  garantir os 

locais da realização das audiências  públicas e sugerir alternativas de impacto para 

alcançar uma boa    mobilização  social. 

Como o resultado destas audiências podemos afirmar que a reflexão das ações 

propostas no Planejamento do PIGIRS  deverão refletir na mudança de hábitos, 

atitudes e paradigmas para a construção de políticas públicas comprometidas com a 

preservação do meio ambiente, aspecto este,  que em muito   irá contribuir para a 

melhoria da qualidade  de vida  desta região. 

A partir do que já foi levantado sobre a possibilidade de gestão integrada entre 

os 16 municípios integrantes do referido Plano, foi formulado um debate para a 

elaboração de propostas a serem implementadas com um prazo imediato; curto prazo; 

médio prazo e longo prazo.  Estabeleceu-se ainda a prioridade de realização das 

ações como sendo: de alta, média e baixa. As Tabelas 5 e 6 indicam o número de 

participantes da Oficinas e Audiências referentes à Meta 4. 
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Tabela 5 – Participação das Oficinas referentes à Meta 4 
Polo Meta 4 

Polo 1 16 

Polo 2 15 

Polo 3 22 

Polo 4 17 

 

Tabela 6 - Participação das Audiências referentes à Meta 4 
Município Meta 4 

Alto Bela Vista 21 

Arabutã 44 

Arvoredo 56 

Concórdia 37 

Ipira 52 

Ipumirim 33 

Irani 25 

Itá 23 

Jaborá 79 

Lindóia do Sul 36 

Paial 41 

Peritiba 20 

Piratuba 20 

Presidente Castello Branco 104 

Seara 96 

Xavantina 34 

 

1.6.1. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DAS OFICINAS REFERENTES À META 4 – 

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PIGIRS 

 

Oficina Meta 4 - Polo 1 (Concórdia) 

Data: 23 de março de 2015 

Horários: 8h30min 

Local: AMAUC 

Número de Participantes: 16 
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Figura 153 - Oficina Meta 4 - Polo 1 (Concórdia) 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 32 - OFICINA DE TRABALHO COM COMITÊ DIRETOR LOCAL- (POLO 1- 

CONCÓRDIA) DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA 

DOS RESIDUOS SÓLIDOS – REGIÃO DA AMAUC- META 4 - PLANEJAMENTO 

DAS AÇÕES 

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e três do mês de março do ano de dois mil 

e quinze, tendo como local a sala de reuniões da AMAUC – Rua Marechal Deodoro, 

772, Edifício Mirage Offices – 12º andar, município de Concórdia, Estado de Santa 

Catarina, reuniram-se os integrantes da equipe técnica do Consórcio Lambari, 

responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, com os membros dos Comitês Local 

do Município de Concórdia reuniram-se, para a realização da oficina de trabalho da 

Meta 4- Planejamento das ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência. 

Inicialmente a Sra. Marines Perondi, coordenadora dos trabalhos do PIGIRS saudou 

a todos os presentes, salientando a importância deste trabalho, agora na etapa de 

Planejamento das ações para que atenda as reais necessidades dos municípios. 

Ressaltou ainda que o planejamento das ações propostas para serem implementadas 

apresentadas pela equipe técnica, foram pauta das nas informações coletadas 

durante todo o processo. A apresentação proposta leva em conta aspectos que 

partem de ações imediatas, de curto e longo prazo em um horizonte temporal de vinte 

anos. Deve contemplar o crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e 

igualdade social em todos os municípios da região AMAUC. Em seguida o Economista 

e professor Dr. Dirceu Scaratti teceu importantes considerações apontando como será 

o contexto social e econômico da região AMAUC pontuando a correlação destes 

indicadores em relação a questões relacionadas a gestão de resíduos sólidos. Desta 

forma, foi possível identificar os cenários futuros possíveis e desejáveis, servindo de 

referencial para a execução de programas, projetos e ações do PIGIRS. A 

metodologia utilizada foi a exposição dialogada, conduzida pela Engenheira 

Sanitarista e Ambiental Franscislani Denardi Motter que explicou aos participantes a 

forma de realizar o trabalho: Em pequenos grupos ou no grande grupo os participantes 

fariam uma leitura e discussão, reflexão e consenso sobre os principais elementos a 

serem planejados. Neste sentido apontou-se: Iniciativas para a gestão de resíduos em 

instituições públicas; Iniciativa de gestão de resíduos nos meios urbano e rural dos 

municípios, considerando tipos de resíduos e tipos de abordagens sugeridas, quais 

são as estratégias e ações, qual a prioridade e de quem é a responsabilidade. Deverão 
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ser planejadas ainda: Iniciativas para Educação Ambiental e Comunicação e definição 

de mecanismos para assegurar o Controle Social. Diante do exposto e considerando 

o pouco tempo restante para o aprofundamento das discussões necessárias para o 

planejamento, os participantes desta oficina optaram por realizar uma nova reunião 

no dia 31 de março ás treze e trinta horas neste mesmo local, para realizar esta 

atividade de uma forma mais efetiva. As iniciativas de ações estratégias, prioridade e 

responsabilidades bem como a definição de estratégias de controle social serão 

realizadas pelo Comitê Diretor de Concórdia em um prazo de dez dias a contar desta 

data e encaminhado a Equipe Técnica do PIGIRS . Não havendo mais nada a tratar, 

a coordenadora do PIGIRS, Sra. Marines Perondi encerrou a presente oficina, 

agradecendo a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos e eu Neusa 

Maria Poletto Pucci, lavrei a presente ata que vai acompanhada pela lista de presença 

dos participantes. 
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Figura 154 -  Lista de Presença Oficina Meta 4 - Polo 1 (Concórdia) (1) 
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Figura 155 - Lista de Presença Oficina Meta 4 - Polo 1 (Concórdia) (2) 
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Oficina  Meta 4 - Polo 2 (Seara, Arvoredo, Itá, Paial e Xavantina) 

Data: 24 de março de 2015 

Horários: 13h 30min 

Local: UNC Campus Concórdia 

Número de Participantes: 15 

 

Figura 156 - Oficina  Meta 4 - Polo 2 (Seara, Arvoredo, Itá, Paial e Xavantina) 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 33 - OFICINA DE TRABALHO COM COMITÊ DIRETOR LOCAL- (POLO 2-

SEARA, XANVANTINA, ITÁ, PAIAL E ARVOREDO) DO PIGIRS – PLANO 

INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS – 

REGIÃO DA AMAUC- META 4 - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES - 

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e três do mês de março do ano de dois mil 

e quinze, tendo como local a sala a sala D 08, localizada no campus da Universidade 

do Contestado – UnC Concórdia, situada na Rua Victor Sopelsa, nº 3000 Bairro 

Salete, município de Concórdia, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os integrantes 

da equipe técnica do Consórcio Lambari, Consórcio Lambari, responsável pela 

elaboração do PIGIRS/AMAUC, a Sra. Francislani Denardi Motter- Engenheira 

Sanitarista e Ambiental, responsável técnica do Plano, acompanhada pela estagiária 

de Engenharia Sanitária e Ambiental Jéssica Cosmann, pela a Bióloga do Consórcio 

Lambari  Claudia Schiavini, pela Neusa Poletto Pucci Assistente Social do PIGIRS, 

pelo Auxiliar administrativo Jackson Bólico, juntamente com os membros dos Comitês 

Diretores Locais dos municípios de Arvoredo, Itá, Paial, Seara e Xavantina e o Grupo 

de Sustentação destes municípios. Para a realização da oficina de trabalho da Meta 

4 - Planejamento das Ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência. 

Inicialmente Sra. Francislani Denardi Motter Engenheira Sanitarista e Ambiental 

saudou a todos os presentes, salientando a importância deste trabalho, agora na 

etapa de Planejamento das ações para que atenda as reais necessidades dos 

municípios. Ressaltou ainda que o planejamento das ações propostas para serem 

implementadas apresentadas pela equipe técnica, foram pautadas nas informações 

coletadas durante todo o processo.   A apresentação proposta leva em conta aspectos 

que partem de ações imediatas, de curto e longo prazo em um horizonte temporal de 

vinte anos. Deve contemplar o crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e 

igualdade social em todos os municípios da região AMAUC. Em seguida Sra. 

Francislani Denardi Motter - Responsável técnica do Plano teceu importantes 

considerações apontando como será o contexto social e econômico da região AMAUC  

pontuando  a correlação destes indicadores em relação a questões relacionadas a 

gestão de resíduos sólidos. Desta forma, foi possível identificar os cenários futuros 

possíveis e desejáveis, servindo de referencial para a execução de programas, 

projetos e ações do PIGIRS. Prosseguindo com a oficina a Eng. Francislani Denardi 

Motter falou sobre a metodologia utilizada para a exposição dialogada, explicando aos 
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participantes a forma de realizar o trabalho: Em pequenos grupos ou no grande  grupo 

os participantes fariam uma leitura e discussão , reflexão e consenso sobre os 

principais elementos a serem planejados. Em concordância de todos presentes optou-

se pela tática em que a Engenheira Francislani Denardi Motter fizesse a leitura das 

ações apontadas pela equipe técnica do plano para que em um grande grupo fosse 

optado pela retirada e inclusão de ações quando julgassem necessário e a definição 

de prioridades e prazos. Neste sentido apontou-se mudanças: Iniciativas para a 

gestão de resíduos em instituições públicas; Iniciativa de gestão de resíduos nos 

meios urbano e rural dos municípios, considerando tipos de resíduos e tipos de 

abordagens sugeridas, quais são as estratégias e ações, qual a prioridade e de quem 

é a responsabilidade. Deverão ser planejadas ainda: Iniciativas para Educação 

Ambiental e Comunicação e definição de mecanismos para assegurar o Controle 

Social. Após a conclusão desta etapa de exclusão de ações e definição de prioridades 

e prazos a Neusa Maria Poletto Pucci explicou e salientou a importância da definição 

de mecanismos para assegurar o Controle Social. Diante do exposto e considerando 

o pouco tempo restante para o andamento e conclusão do trabalho proposto, a equipe 

técnica responsável pelo plano estabeleceu que a continuidade dos trabalhos 

complementares desta oficina, deve ser realizada pelos membros do Comitê Diretor 

Local de cada município presente nesta oficina, estas tabelas contemplam as ações 

de Educação Ambiental, as Iniciativas para o Controle Social e aprovação de ações 

pertinentes aos Órgãos Públicos em relação a gestão de Resíduos Sólidos. Neste 

aspecto considerar também as prioridades e prazos para cada ação ou excluir ações 

quando julgarem necessário. Cada município presente nesta oficina em um prazo de 

dez dias a contar desta data para encaminhar a Equipe Técnica do PIGIRS às 

mudanças e ou informações necessárias resultantes do trabalho do Comitê Diretor 

Local. Não havendo mais nada a tratar, a Sra. Francislani Denardi Motter- Engenheira 

Sanitarista, responsável técnica do Plano encerrou a oficina, agradecendo a presença 

de todos e deu por encerrada a presente oficina e assim redigimos a presente ata, a 

qual vai acompanhada pela lista de presença dos participantes.  
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Figura 157.- Oficina Meta 4 - Polo 2 (Seara, Arvoredo, Itá, Paial e Xavantina) (1) 
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Figura 158 - Oficina Meta 4 - Polo 2 (Seara, Arvoredo, Itá, Paial e Xavantina) (2) 
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Oficina Meta 4 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, Ipumirim e Irani) 

Data: 25 de março de 2015 

Horários: 8h30min 

Local: AMAUC 

Número de Participantes: 22 

 

Figura 159 - Oficina Meta 4 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, Ipumirim e Irani) 

  

Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 34 - OFICINA DE  TRABALHO COM COMITÊ  DIRETOR LOCAL- (POLO 3-   

ARABUTÃ, IPUMIRIM, IRANI, LINDÓIA DO SUL)  DO PIGIRS – PLANO 

INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS – 

REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e cinco do  mês de março do ano de dois 

mil e quinze, tendo como local a sala de reuniões da AMAUC – Rua Marechal 

Deodoro, 772 Edifício Mirage Offices – 12º andar, município  de Concórdia, Estado de 

Santa Catarina,  reuniram-se os integrantes da equipe técnica do Consórcio Lambari, 

responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, com os membros do Comitê Local 

dos Municípios de   Arabutã, Ipumirim, Irani e Lindóia  reuniram-se, para a realização 

da oficina de trabalho da Meta 4 -   Planejamento das Ações do PIGIRS, conforme 

dispõe o Termo de Referência. Inicialmente  Sra. Marines Perondi, coordenadora dos 

trabalhos do PIGIRS saudou a todos os presentes, salientando a importância  deste 

trabalho, agora na etapa de Planejamento das ações para  que atenda as reais 

necessidades  dos municípios. Ressaltou ainda que o planejamento das ações 

propostas para serem implementadas apresentadas pela equipe técnica, foram 

pautadas nas informações coletadas  durante  todo o processo.   A apresentação 

proposta leva em conta aspectos que partem de ações imediatas, de curto e longo 

prazo em um horizonte temporal de vinte anos. Deve contemplar o crescimento 

econômico, sustentabilidade ambiental e igualdade social em todos os municípios da 

região AMAUC. Em seguida a Sra. Marines Perondi teceu importantes considerações 

apontando   como será o  contexto social e econômico da região AMAUC  pontuando  

a correlação destes indicadores em relação a questões relacionadas a gestão de 

resíduos sólidos. Desta forma, foi possível identificar os cenários futuros possíveis e 

desejáveis, servindo de referencial para a execução de programas, projetos e ações 

do PIGIRS. Em seguida a Eng. Franscislani Denardi Motter falou sobre a metodologia 

utilizada para a exposição dialogada, explicando aos participantes a forma de realizar 

o trabalho:  Em  pequenos  grupos    ou  no grande  grupo os participantes fariam uma 

leitura e discussão , reflexão e consenso sobre os principais elementos a serem 

planejados. Em concordância de todos presentes optou-se pela tática em que a 

Engenheira Franscislani Denardi Motter fizesse a leitura das ações apontadas pela 

equipe técnica do plano para que em um grande grupo fosse optado pela retirada ou 

inclusão de novas ações quando julgassem necessário e ainda sobre a definição de 
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prioridades e prazos. Neste sentido apontaram-se mudanças: - Resíduos Domiciliares 

: as ações “ Distribuição de sacolas plásticas especificas para coleta seletiva”, 

“Formalizar as cooperativas existentes que não possuem estrutura legal” e Incentivar 

a implantação de iniciativas ecológicas para produção em artesanato partir de 

resíduos recicláveis coletados” ambas ações foram excluídas. – Limpeza Pública – 

ação: “Criar cronograma para realização de limpeza pública e manutenção de lixeiras 

públicas” ação excluída. – Resíduos Volumosos – ação: “Fiscalização e proibição de 

disposição em locais impróprios” ação excluída. – Resíduos da Construção Civil- 

ação: “A proibição da disposição de resíduos de construção em áreas não licenciadas” 

e “O cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem 

e armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte 

da área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos 

de pequenos geradores às áreas de beneficiamento” ambas ações foram excluídas. 

– Resíduos Verdes- ação: “Incentivar a implantação de iniciativas ecológicas para 

produção de artesanato de madeira a partir de resíduos removidos na área urbana” 

ação excluída. – Resíduos da Saúde – ação: “Fomentar junto à iniciativa privada a 

instalação de um aterro na AMAUC com a finalidade de tratar e destinar 

adequadamente os RSS’ ação excluída. – Áreas de Passivos Ambientais – ação: 

“Recuperar áreas de lixões desativados, que ainda não passaram por tal processo” 

houve ressaltas quanto está ação, pois o polo não possui lixões desativados. Após a 

conclusão desta etapa de exclusão de ações e definição de prioridades e prazos a 

Coordenadora do plano Sra. Marines Perondi explicou e salientou a importância da 

definição  de mecanismos para assegurar o Controle Social. Diante do exposto e 

considerando o pouco tempo restante para o andamento e conclusão do trabalho 

proposto, a equipe técnica responsável pelo plano estabeleceu que a continuidade 

dos trabalhos  complementares  desta oficina, deve  ser realizada pelos membros do 

Comitê Diretor Local de cada  município presente  nesta oficina, estas tabelas 

contemplam as ações de  Educação  Ambiental,  As Iniciativas para o Controle Social, 

e aprovação de ações pertinentes aos Órgãos Públicos em relação a gestão de 

Resíduos Sólidos. Neste aspecto considerar também as prioridades e prazos para 

cada ação ou excluir ações quando julgarem necessário. Cada município presente 

nesta oficina em um prazo de dez dias a contar desta data para encaminhar a Equipe 

Técnica do PIGIRS  as mudanças e ou informações necessárias resultantes do 

trabalho  do Comitê  Diretor  Local. Não havendo mais nada a tratar, a coordenadora 
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do PIGIRS Sra. Marines Perondi encerrou a presente oficina, agradecendo a presença 

de todos e deu por encerrados os trabalhos  e eu Neusa  Maria Poletto  Pucci, lavrei 

a presente ata  que  vai acompanhada pela  lista de presença dos participantes. 
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Figura 160 – Lista de Presença Oficina Meta 4 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, 
Ipumirim e Irani) (1) 
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Figura 161 - Lista de Presença Oficina Meta 4 - Polo 3 (Lindóia do Sul, Arabutã, 
Ipumirim e Irani) (2) 
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Oficina Meta 4 - Polo 4 (Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, 
Ipira, Jaborá e Alto Bela Vista) 

Data: 25 de março de 2015 

Horários: 13h30min 

Local: AMAUC 

Número de Participantes: 17 

 

 

Figura 162 - Oficina Meta 4 - Polo 4 (Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, 
Ipira, Jaborá e Alto Bela Vista) 

 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 35 -  OFICINA DE TRABALHO COM COMITÊ  DIRETOR LOCAL- (POLO 4-   

ALTO BELA VISTA, IPIRA, JABORÁ, PERITIBA, PIRATUBA, PRESIDENTE 

CASTELLO BRANCO)  DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS – REGIÃO DA AMAUC- META 4- 

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES  

À uma hora e trinta minutos do dia vinte e cinco do  mês de março do ano de dois mil 

e quinze, tendo como local a sala de reuniões da AMAUC – Rua Marechal Deodoro, 

772 Edifício Mirage Offices – 12º andar, município  de Concórdia, Estado de Santa 

Catarina,  reuniram-se os integrantes da equipe técnica do Consórcio Lambari, 

responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, com os membros do Comitê Local 

dos Municípios de Alto Bela Vista, Ipira, Jaborá, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello 

Branco  reuniram-se, para a realização da oficina de trabalho da Meta 4 - 

Planejamento das Ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência. 

Inicialmente Sra. Marines Ribeiro Perondi, coordenadora dos trabalhos do PIGIRS 

saudou a todos os presentes, salientando a importância deste trabalho, agora na 

etapa de Planejamento das ações para que atenda as reais necessidades dos 

municípios. Ressaltou ainda que o planejamento das ações propostas para serem 

implementadas apresentadas pela equipe técnica, foram pautadas nas informações 

coletadas durante todo o processo. A apresentação proposta leva em conta aspectos 

que partem de ações imediatas, de curto e longo prazo em um horizonte temporal de 

vinte anos. Deve contemplar o crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e 

igualdade social em todos os municípios da região AMAUC. Em seguida a Sra. 

Marines Perondi teceu importantes considerações apontando   como será o contexto 

social e econômico da região AMAUC  pontuando  a correlação destes indicadores 

em relação a questões relacionadas a gestão de resíduos sólidos. Desta forma, foi 

possível identificar os cenários futuros possíveis e desejáveis, servindo de referencial 

para a execução de programas, projetos e ações do PIGIRS. Em seguida a Eng. 

Franscislani Denardi Motter falou sobre a metodologia utilizada para a exposição 

dialogada, explicando aos participantes a forma de realizar o trabalho:  Em pequenos  

grupos ou  no grande  grupo os participantes fariam uma leitura e discussão, reflexão 

e consenso sobre os principais elementos a serem planejados. Em concordância de 

todos presentes optou-se pela tática em que a Engenheira Franscislani Denardi Motter 

fizesse a leitura das ações apontadas pela equipe técnica do plano para que em um 
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grande grupo fosse optado pela retirada e inclusão de ações quando julgassem 

necessário e a definição de prioridades e prazos. Neste sentido apontou-se 

mudanças: – Resíduos da Construção Civil- ação: “Estabelecer via Legislação as 

diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil e para os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil a serem elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o 

exercício das responsabilidades de todos os geradores” ação excluída. – Resíduos 

Verdes- ação: “Aquisição de picador a ser instalado nos aterros existentes e os que 

forem implantados”, “Utilização dos resíduos provenientes dos picadores nas leiras de 

compostagem”, “Fomentar o encaminhamento dos resíduos de poda para locais que 

tratem os mesmos” e “Incentivar a implantação de iniciativas ecológicas para 

produção de artesanato de madeira a partir de resíduos removidos na área urbana” 

ações excluídas. Após a conclusão desta etapa de exclusão de ações e definição de 

prioridades e prazos a Coordenadora do plano Sra. Marines Perondi explicou e 

salientou a importância da definição  de mecanismos para assegurar o Controle 

Social. Diante do exposto e considerando o pouco tempo restante para o andamento 

e conclusão do trabalho proposto, a equipe técnica responsável pelo plano 

estabeleceu que a continuidade dos trabalhos  complementares  desta oficina, deve  

ser realizada pelos membros do Comitê Diretor Local de cada  município presente  

nesta oficina, estas tabelas contemplam as ações de  Educação  Ambiental, as 

iniciativas para o Controle Social, e aprovação de ações pertinentes aos Órgãos 

Públicos em relação a gestão de Resíduos Sólidos. Neste aspecto considerar também 

as prioridades e prazos para cada ação ou excluir  ações quando julgarem necessário. 

Cada município presente nesta oficina em um  prazo de dez dias a contar desta data 

para encaminhar a Equipe Técnica  do PIGIRS  as mudanças e ou informações 

necessárias resultantes do trabalho  do Comitê  Diretor  Local. Não havendo mais 

nada a tratar, a coordenadora do PIGIRS Sra. Marines Perondi encerrou a presente 

oficina, agradecendo a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos e eu 

Neusa Maria Poletto Pucci, lavrei a presente ata que vai acompanhada pela lista de 

presença dos participantes. 
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Figura 163 – Lista de Presença Oficina Meta 4 - Polo 4 (Peritiba, Piratuba, 
Presidente Castello Branco, Ipira, Jaborá e Alto Bela Vista) (1) 
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Figura 164 - Lista de Presença Oficina Meta 4 - Polo 4 (Peritiba, Piratuba, Presidente 
Castello Branco, Ipira, Jaborá e Alto Bela Vista) (2) 
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1.6.2. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DAS AUDIÊNCIAS REFERENTES À META 4 – 

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PIGIRS 

 

Objetivo desta atividade: 

 Apresentar para a população o PIGIRS; 

 Estabelecer um espaço aberto para discussão e manifestação de 

opinião da população sobre a Gestão de Resíduos Sólidos; 

 Sanar as dúvidas existentes em relação aos impactos causados pelo 

PIGIRS na Gestão Local de Resíduos; 

 Buscar a validação do PIGIRS da região AMAUC. 

Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Alto Bela Vista 

Data da realização: 15/04/2005 às 13h30  

Local de Realização: Auditório da Prefeitura Municipal 

Número de participantes: 21  

Participantes: Profissionais do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, Grupo 

de Sustentação, Poder Executivo e População em geral. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

 Metodologia utilizada: Para a mobilização social da população participar 

desta audiência pública, a equipe Técnica  do Consórcio Lambari  estabeleceu um 

estreito canal de  comunicação, através  de uma reunião de trabalho com o  Comitê  

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de  fevereiro no município 

de Alto Bela  Vista, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão  de resíduos   

sólidos no  município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Na oportunidade se 

buscou uma maior aproximação e envolvimento dos diferentes atores locais ligados a 

esta área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde os representantes dos municípios estiveram presentes, construindo uma  

agenda de   trabalhos.  Essa  agenda, foi estabelecida inicialmente  através  de  

Oficinas  Técnicas  que antecederam as Audiências  Públicas da  Meta 4  realizadas  

em nível  municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos  a 
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serem apresentadas  no Planejamento das ações do PIGIRS  por parte    dos 

representantes  municipais.  A agenda de trabalhos incluiu ainda um calendário das 

Audiências Públicas Municipais. A articulação  local foi realizada pelos Comitês  

Diretores Locais, através de convites, cartazes e divulgação  na mídia  local. 

Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamentos das autoridades locais presentes seguidos da apresentação das 

principais ações estratégicas do PIGIRS. Posteriormente o  coordenador dos 

trabalhos da  audiência apresentou uma síntese das ações estratégicas de  gestão  

dos resíduos  sólidos  planejadas para o PIGIRS em um  horizonte temporal de 20 

anos, caracterizadas como ações  imediatas, de  curto prazo, médio prazo e longo 

prazo.  A síntese das estratégias de ação dos resíduos sólidos leva em conta a 

melhoria das condições  de serviços  de  gestão de  resíduos  sólidos a serem 

implantados   após a aprovação  do Plano  nos  municípios. Essas   ações  estratégicas 

de  resíduos  sólidos,  apresentadas para serem aprovadas nesta audiência pública, 

resultaram de uma análise do contexto social, econômico da região e seus impactos 

em relação ao crescimento populacional futuro, em um horizonte  temporal de 20 anos. 

Após foi estabelecida a discussão  dos aspectos relevantes que se apresentam em 

relação aos resíduos sólidos e a viabilidade de sua implantação. 

Esteve à frente, na coordenação dos trabalhos desta Audiência a Engenheira 

Sanitarista e Ambiental, Franscislani Denardi Motter, acompanhada das Biólogas do 

Consórcio Lambari, Simone Marció e Cláudia Schiavini. Para  esta reunião foi  utilizado  

equipamento multimídia  de forma expositiva com todos os conteúdos apontados para 

serem aprovados, estimulando a participação dos presentes através de 

questionamentos e manifestação de opinião após a apresentação. 

Encaminhamentos técnicos: Durante a audiência pública  foi   realizada uma  

reflexão     sobre a  necessidade  do município estabelecer mecanismos de cobrança 

de serviços  do  gerenciamento de resíduos,  informou-se ainda a necessidade  do 

município  criar espaços de participação  popular através da implantação  de um 

Conselho Municipal já existente, readequando-o para este fim através da sua 

regulamentação  legal (identificação  dos representantes, regimento interno e  

calendário de reuniões ). 
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Será necessário um acompanhamento técnico através de orientações  

específicas para que o município efetivamente realize este espaço participativo para   

que se consolide uma melhor forma de monitoramento e avaliação  do PIGIRS. 

Após a realização da exposição proposta, a plenária aprovou os aspectos 

apresentados com ressalvas, as alterações estão registradas na ata da audiência 

Pública. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local. Observou-se  uma fragilidade do Comitê  Diretor Local  em 

relação  a sua capacidade de envolvimento de lideranças comunitárias como 

representantes locais para o Planejamento.   Observou-se também uma baixa 

mobilização social local.  Os representantes locais presentes nesta audiência se 

sensibilizaram  frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como referência para realizar o Planejamento do PIGIRS pela 

Equipe do Consórcio Lambari. Um aspecto importante a ressaltar foi o de que existiu 

um bom  envolvimento da  equipe técnica  do  município  neste processo, apesar  da 

pouca participação da população. 

 

Figura 165 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Alto Bela Vista 

 
Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 36 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ALTO 

BELA VISTA – REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES - 

Às treze horas e trinta minutos do dia quinze do mês de abril do ano de dois mil e 

quinze, tendo como local o auditório da prefeitura – Rua do Comércio n° 1015 Centro, 

município de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, reuniram-se integrantes da 

equipe técnica do Consórcio Lambari, responsáveis pela elaboração do 

PIGIRS/AMAUC Sra. Francislani Denardi Motter- Engenheira Sanitarista e Ambiental, 

responsável técnica do Plano, acompanhada pelas Biólogas do Consórcio Lambari 

Simone Marció e Cláudia Schiavini o Comitê Diretor Local e o Grupo de Sustentação 

do Município de Alto Bela Vista, e a Prefeita Municipal Sra. Cátia Tessmann Reichert 

para a realização da Audiência Pública Municipal a qual tem por principal objetivo a 

validação do Planejamento das Ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de 

Referência deste Plano. Coordenou os trabalhos desta Audiência a Engenheira 

Sanitarista e Ambiental Francislani Denardi Motter, responsável técnica do PIGIRS 

que inicialmente saudou a todos os presentes, salientando a importância deste 

trabalho, agora na etapa de Planejamento das ações que atenda as reais 

necessidades dos municípios integrados, incluindo o município de Alto Bela Vista. Na 

sequência dos trabalhos, realizou uma breve apresentação das etapas já concluídas 

até o momento. Como prosseguimento, Sra. Francislani Denardi Motter apresentou 

todas as propostas indicadas pela equipe técnica responsável pelo PIGIRS, que 

passaram primeiramente por uma análise pelos membros dos Comitês Diretores 

Locais do Polo 4- Peritiba, Piratuba, Ipira, Presidente Castello Branco, Jaborá e ainda 

do município de Alto Bela Vista que  após  análise e reflexão do seu contexto local 

realizaram alterações e apontaram prazos para a realização das ações propostas. Ao 

fazer a leitura das ações a Eng. Francislani Denardi Motter salientou a todos os 

presentes para manifestarem sua opinião em relação ao exposto. Assim, no decorrer 

da apresentação das ações expostas ocorreram as seguintes alterações: Em relação 

às ações propostas para a Limpeza Pública “Criar cronograma com a finalidade de 

atender toda a área urbana do município com serviço de varrição ao lixo domiciliar” 

para tal ação os presentes nesta audiência apontaram que este serviço deve ocorrer, 

mas de uma forma esporádica. Outras alterações ocorreram quanto às ações 

referentes à Construção Civil: “Utilização dos britadores já existentes nas prefeituras 
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municipais” ocorreu modificação de médio prazo para longo prazo. A ação “O 

estabelecimento de processos de licenciamento ambiental para as áreas de 

processamento e de disposição final de resíduos” foi alterado de médio prazo para 

longo prazo. Para a ação “O cadastramento de áreas, pública ou privadas, aptas para 

recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, em 

conformidade com o porte da área urbana municipal, possibilitando a destinação 

posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento” 

modificou-se o prazo de médio para longo prazo. Concluindo a apresentações das 

ações a Eng. Francislani Denardi Motter prosseguiu os trabalhos falando da questão  

do contexto social e econômico do município em um horizonte temporal de  vinte anos. 

Diante deste cenário existe um crescimento da população o que demonstra o 

crescimento do volume de resíduos sólidos em todas as áreas. Francislani apresentou 

a todos os presentes desta Audiência, o custo da gestão de resíduos sólidos 

atualmente, custeados com recursos públicos municipais. Comparou estes custos da 

com coleta e destinação final de resíduos sólidos de hoje, projetados em um horizonte 

de vinte anos para o município de Alto Bela Vista. Pela análise realizada, destacou 

que deve existir uma cobrança de taxa de coleta de lixo, pois o modelo indicado 

legalmente hoje, é que este serviço seja autossustentável. Por esta razão o 

recomendado é que todos os municípios devem passar por uma reforma legal se 

adequar até o ano de 2016 no sentido de estabelecer nos municípios uma taxa de 

cobrança para a prestação deste serviço. Esta nova forma de gestão deve ser adotada 

por ser uma exigência por Lei. Neste momento, houve uma reflexão entre os presentes 

sobre as formas de como tratar esta questão. Na sequência Francislani Denardi Motter 

coordenando os trabalhos da presente audiência, passou a palavra para a Sra. 

Prefeita Cátia Tessmann que pronunciou-se  sobre a questão da gestão de resíduos, 

sobre os ajustes que serão necessários para a cobrança deste serviço no município. 

Teceu ainda  uma sugestão para que ocorra toda a divulgação do plano em jornais da 

região da AMAUC  de forma conjunta para todos os municípios que estão realizando 

este plano. Como finalização dos trabalhos propostos, considerando o exposto para o 

Plano, na Meta 4- Planejamento das ações, os presentes manifestaram-se de forma 

unânime, para a sua aprovação observada às alterações necessárias diante das 

propostas apresentadas. Não havendo mais nada a tratar, a Eng. Francislani Denardi 

Motter encerrou a presente Audiência Pública, agradecendo a presença dos presentes 
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e assim redigimos a presente ata, a qual foi escrita contendo os aspectos discutidos 

e aprovados que vai acompanhada da lista de presenças de todos os presentes. 
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Figura 166 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Alto Bela Vista (1) 
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Figura 167 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Alto Bela Vista (2) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Arabutã  

Data da realização: 23 de abril de 2015 das 09h às 11h 

Local de Realização: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores  

Número de participantes: 44 

Público Presente: Profissionais do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação, Estudantes do ensino Fundamental da Escola Estadual. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para  a mobilização social da população participar 

desta audiência  pública, a equipe Técnica  do Consórcio Lambari  estabeleceu um 

estreito canal de  comunicação, através  de uma reunião de trabalho com os  Comitê  

Diretor Local e Grupo de Sustentação, realizada no mês de  fevereiro no município de 

Arvoredo, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão  de resíduos   sólidos 

no  município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. 

Nesta oportunidade buscou-se uma maior aproximação e envolvimento dos  

diferentes atores  locais ligados a  esta área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde os representantes dos municípios estiveram presentes, construindo uma  

agenda de   trabalhos.  Essa  agenda, foi estabelecida  inicialmente  através  de  

Oficinas  Técnicas  que antecederam as Audiências  Públicas da  Meta 4  realizadas  

em nível  municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos  a 

serem apresentadas  no Planejamento das ações do PIGIRS  por parte    dos 

representantes  municipais.  A agenda de trabalhos incluiu ainda um calendário das 

Audiências Públicas Municipais. A articulação  local foi realizada pelos Comitês  

Diretores Locais, através de convites, cartazes e divulgação  na mídia  local. 

Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamento das autoridades locais presentes seguidos da apresentação da 

Síntese dos resultados identificados sobre as principais ações estratégicas do 

PIGIRS. Esta  apresentação levou em conta  a síntese  das estratégias de ação dos 

resíduos sólidos,  levando em conta a melhoria  das condições  de serviços  nos  

municípios. Esta  exposição  contemplou um  planejamento para um período de 20 
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anos, com   possibilidade de revisão há cada quatro anos.    As  propostas  são  

caracterizadas como ações  imediatas, de  curto prazo, médio prazo e longo prazo.  A 

síntese  das estratégias de ação dos resíduos sólidos  leva em conta a melhoria  das 

condições  de serviços  de  gestão de  resíduos  sólidos a serem implantados   após 

a aprovação  do Plano  nos  municípios.  Após estabelecida a discussão  dos aspectos 

relevantes que se apresentam em relação aos resíduos sólidos e a viabilidade de sua 

implantação. A partir desta visão de cenários futuros, onde é possível  vislumbrar 

situações possíveis, imagináveis ou desejáveis foram traçadas ações estratégicas 

para  a elaboração do Planejamento.  Para cada uma das áreas de resíduos  sólidos  

foram  definidas  metas e prioridade de implantação. Na audiência foi apresentada a 

síntese das diretrizes ações estratégicas para o PIGIRS. 

 Esta síntese foi apresentada pela Coordenadora do PIGIRS, Sra. Marines  

Perondi,  por meio de equipamento multimídia, estimulou  a participação dos 

presentes através de questionamentos e manifestação de opinião após a 

apresentação. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados, realizando questionamentos e reflexões 

que apontam para a melhoria da gestão local de resíduos sólidos.  Ao  final foi validada 

a síntese da gestão integrada de resíduos sólidos através  do Planejamento de ações 

estratégicas. 

Faz-se necessária uma força tarefa  no sentido de assegurar o estabelecimento  

do Controle Social como um mecanismo de monitoramento e avaliação das ações 

deste  PIGIRS.  Para tal serão repassadas informações  complementares  sobre   a 

consolidação  da mudança ou alteração  no Conselho Municipal de Saneamento, que 

embora   tenha sido criado no município de fato não  funciona efetivamente. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, com boa participação, a equipe 

avalia como sendo válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência 

foi atingido, na medida em que os participantes externaram sua opinião trazendo 

reflexões interessantes acerca do contexto local frente a temática apresentada e 

consideraram relevantes as informações trazidas como síntese de arranjos 

intermunicipais apresentados pela Equipe do Consórcio Lambari. Importante ressaltar 

a participação do poder executivo e legislativo neste  processo.  Observou-se    que  
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a  representatividade  de lideranças comunitárias locais  foi  pouco expressiva nesta 

audiência. 

 
Figura 168 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Arabutã  

 
Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 37  AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE ARABUTÃ– 

REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES - 

Às nove horas do dia vinte e três do mês de abril do ano de dois mil e quinze, tendo 

como local o auditório da prefeitura municipal, situado na Avenida Lauro Muller nº 240, 

município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os integrantes da 

equipe técnica do Consórcio Lambari a coordenadora do plano Sra. Marines Ribeiro 

Perondi, o auxiliar administrativo Jackson Antônio Bólico e a estagiária Jéssica 

Cosmann, responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, o Comitê Diretor Local 

tendo como coordenador a Sra Isolde Ruppenthal, Grupo de Sustentação, alunos da 

Escola Estadual Marcolino Pedroso e o Vice – Prefeito Municipal Marcelo Morche para 

a realização da Audiência Pública Municipal a qual serviu para a validação da Meta 4 

- Planejamento das Ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência. 

Primeiramente o Vice Prefeito Municipal Sr. Marcelo Morche proferiu a abertura a 

audiência pública, dando destaque a importância do plano para algumas questões 

pontuais do município e a participação da sociedade nas decisões do município. Para 

dar andamento ao evento, o mesmo passou a palavra para a Coordenadora do Plano 

Marines Ribeiro Perondi, a qual saudou a todos os presentes, salientando a 

importância deste trabalho, agora na etapa de Planejamento das ações para que 

atenda as reais necessidades dos municípios e realizando uma breve apresentação 

das etapas já realizadas até o momento. Como continuidade Sra. Marines Ribeiro 

Perondi apresentou todas as propostas indicadas pela equipe técnica responsável 

pelo PIGIRS, as quais passaram por uma análise pelos membros do Comitê Diretor 

Local do município de Arabutã onde os mesmo realizaram alterações e apontaram 

prazos para a realização das ações, ao fazer a leitura das ações a coordenadora 

Marines salientou que todos os presentes pudessem concordar ou realizar alguma 

mudança quando julgassem necessário. Ao decorrer da apresentação das ações 

ocorreram alguns questionamentos por parte dos presentes, com relação aos dados 

apontados na apresentação, os quais foram sanados pela coordenadora. Concluindo 

a apresentações das ações a prosseguiu-se com a apresentação da Sra. Marines 

falando da questão do contexto social e econômico do município, mostrando um prevê 

levantamento de custos com coleta e destinação final de resíduos sólidos em um 

horizonte de vinte anos para o município de Arabutã, frisando que deve existir uma 
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cobrança de taxa de coleta de lixo no qual o modelo indicado é que seja 

autossustentável e que todos os municípios deverão se adequar até o ano de 2016 

sendo esta uma exigência por Lei. Considerando o exposto para o Plano, na Meta 4- 

Planejamento das ações, os presentes aprovaram de forma unânime os demais 

aspectos propostos nesta audiência. Posteriormente fora abordado sobre o fundo 

municipal de saneamento, e o conselho municipal de saneamento, onde hoje os 

mesmos encontram-se inoperantes os presentes decidiram por extinguir esses dois 

mecanismos, onde serão atribuídas as funções para um conselho afim do controle 

social já existente no município e criando uma gestão orçamentária própria para 

gerenciar o orçamento municipal do saneamento básico. Não havendo mais nada a 

tratar, a coordenadora do plano Marines Ribeiro Perondi encerrou a presente 

Audiência Pública, agradecendo a presença de todos e assim redigimos a presente 

ata, a qual foi escrita contendo os aspectos discutidos e aprovados que vai 

acompanhada da lista de presenças de todos os presentes. 

 

. 
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Figura 169 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 

Arabutã (1)
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Figura 170 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 

Arabutã (2) 
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Figura 171 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Arabutã (3) 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

402 

Figura 172 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Arabutã (4) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Arvoredo 

Data da realização:  17 de abril de 2015 às 09 horas 

Local de Realização: Auditório da Secretaria Municipal de Educação  

Número de participantes: 56 

Público Presente : Profissionais do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para  a mobilização social da população participar 

desta audiência  pública, a equipe Técnica  do Consórcio Lambari  estabeleceu um 

estreito canal de  comunicação, através  de uma reunião de trabalho com o Comitê  

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de  fevereiro no município 

de Arvoredo, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão  de resíduos   

sólidos no  município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta oportunidade se 

buscou uma maior aproximação e envolvimento dos  diferentes atores  locais ligados 

a  esta área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde representantes dos municípios estiveram presentes, construindo uma  

agenda de   trabalhos.  Essa  agenda, foi estabelecida inicialmente  através  de  

Oficinas  Técnicas  que antecederam as Audiências  Públicas da  Meta 4,  realizadas  

em nível  municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos  a 

serem apresentadas  no Planejamento das ações do PIGIRS  por parte    dos 

representantes  municipais.  A agenda de trabalhos incluiu ainda um calendário das 

Audiências Públicas Municipais. A articulação  local foi realizada pelos Comitês  

Diretores Locais, através de convites, cartazes e divulgação  na mídia  local. 

Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamentos das autoridades locais presentes seguidos da apresentação da 

Síntese dos resultados identificados, sobre das principais ações estratégicas do 

PIGIRS. 

A  apresentação levou em conta  a síntese  das estratégias de ação dos 

resíduos sólidos  no que diz respeito a melhoria  das condições  de serviços  nos  
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municípios. Esta apresentação resultou de uma análise do contexto social, econômico 

da região, seus impactos em relação ao crescimento populacional futuro, em um 

horizonte  temporal de 20 anos,  a  serem implementadas em um prazo imediato, de 

curto, médio e longo  prazo. 

Essas ações foram apresentadas para a análise dos Comitês  Diretores, 

submetidas a sua apreciação após  estabelecida a discussão  dos aspectos relevantes 

que se apresentam em relação aos resíduos sólidos e a viabilidade de sua 

implantação. Após a discussão sobre os aspectos mais relevantes para os municípios 

foram elaboradas ações estratégicas, através de  projetos e programas   de cada uma 

das áreas, definindo  metas e prioridade de implantação. Na audiência foi apresentada 

a síntese das diretrizes e ações estratégicas para o PIGIRS. 

Esteve à frente, na coordenação dos trabalhos da Audiência a Engenheira 

Ambiental, Franslani Denardi Motter, acompanhada das Biólogas do Consórcio 

Lambari, Simone Marció e Cláudia Schiavini e ainda da estagiária,  Jessica Cosmann, 

integrante  da equipe técnica  de elaboração do PIGIRS. Para  a reunião foi  utilizado  

equipamento multimídia  de forma expositiva com todos os conteúdos apontados para 

serem aprovados, estimulando a participação dos presentes através de 

questionamentos e manifestação de opinião após a apresentação . 

Encaminhamentos técnicos: Durante a audiência pública foi realizada uma 

reflexão sobre a necessidade do município estabelecer mecanismos de cobrança de 

serviços do gerenciamento de resíduos, informou-se ainda a necessidade do 

município criar espaços de participação popular através da implantação de um 

Conselho Municipal já existente, readequando-o para este fim através da sua 

regulamentação legal (identificação dos representantes, regimento interno e 

calendário de reuniões). 

Será necessário um acompanhamento técnico através de orientações 

específicas para que o município efetivamente realize este espaço participativo para   

que se consolide uma melhor forma de monitoramento e avaliação  do PIGIRS. 

Após a realização da exposição proposta das  ações estratégicas de 

planejamento do  PIGIRS , a plenária aprovou os aspectos apresentados com 

ressalvas, as alterações estão registradas na ata da audiência Pública. 
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Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: A Equipe técnica ressalta a 

importância de estabelecer  frequentes canais de comunicação  entre o município e o 

Consórcio Lambari, pelo  fato de que este  município  não mais pertence a  Associação  

de Municípios da AMAUC e  também não mais está vinculado ao Consórcio 

Intermunicipal de Gestão Ambiental e assim, necessita  buscar  formas de 

engajamento  na Associação de Municípios do Oeste de Santa Catarina- AMOSC,  

que  faz parte desde o  início do ano de 2015, principalmente  nas ações  executadas 

localmente, a partir do  Plano. 

Considerando o envolvimento e articulação da população nesta Audiência 

Pública, observou-se uma significativa participação, observou-se, entretanto uma 

baixa participação de representantes  da população rural e a presença de escolares 

do ensino médio que  não expressam um segmento da população diretamente ligada  

a área de resíduos sólidos. 

A equipe avalia como sendo válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal 

da audiência foi atingido, na medida em que os participantes externaram sua opinião 

trazendo reflexões interessantes acerca do contexto local.  Os  participantes desta 

Audiência  Pública  se sensibilizaram   frente a temática apresentada e consideraram 

relevantes as informações trazidas como síntese  do  Planejamento  apresentado pela 

Equipe do Consórcio Lambari. 

 
Figura 173 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Arvoredo 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 38 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE ARVOREDO – 

REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES  

Às nove horas do dia dezessete do mês de abril do ano de dois mil e quinze, tendo 

como local o auditório da Secretária da Educação – Rua do Comércio s/n Centro, 

município de Arvoredo, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os integrantes da 

equipe técnica do Consórcio Lambari, responsáveis pela elaboração do 

PIGIRS/AMAUC, a Sra. Francislani Denardi Motter- Engenheira Sanitarista e 

Ambiental, responsável técnica do Plano, acompanhada pela estagiária de 

Engenharia Sanitária e Ambiental Jéssica Cosmann e ainda as Biólogas do Consórcio 

Lambari Simone Marció e Cláudia Schiavini o Comitê Diretor Local e Grupo de 

Sustentação, estando presente também a Prefeita de Arvoredo a Sra. Janete Paravise 

Bianchin tendo como finalidade a realização da Audiência Pública Municipal a qual 

serviu para a validação da Meta 4 - Planejamento das ações do PIGIRS, conforme 

dispõe o Termo de Referência. Inicialmente a Engenheira Sanitarista e Ambiental 

Francislani Denardi Motter, responsável técnica do PIGIRS saudou a todos os 

presentes, salientando a importância deste trabalho, agora na etapa de Planejamento 

das ações para que atenda as reais necessidades  dos municípios e realizando uma 

breve apresentação das etapas já realizadas até o momento. Depois de feito uma 

apresentação geral a Sra. Francislani Denardi Motter apresentou todas as propostas 

indicadas pela equipe técnica responsável pelo PIGIRS, as quais passaram por uma 

análise pelos membros do Comitê Diretor Local do município de Arvoredo aonde os 

mesmo realizaram alterações e apontaram prazos para a realização das ações, ao 

fazer a leitura das ações a Eng. Francislani Denardi Motter salientou que todos os 

presentes pudessem concordar ou realizar alguma mudança quando julgassem 

necessário. Ao decorrer da apresentação das ações ocorreram algumas alterações 

referentes à ação dos Óleos Comestíveis, mudança na ação “Criação de associações 

municipais para coleta e reutilização de óleos lubrificantes” após uma breve discussão 

sobre esta ação todos os presentes concordaram em mudar a ação para “Incentivar 

programas para população reutilizar estes resíduos como forma de fazer sabão e 

detergente” considerando que esta ação deve ocorrer em curto prazo. Outra alteração 

se teve em relação aos pontos de Lev’s, a população presente concordou na retirada 

destes pontos na área rural realizando então a coleta de resíduos com o sistema porta 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

407 

a porta. Concluindo a apresentações das ações a Eng. Francislani Denardi Motter 

prosseguiu com a apresentação falando da questão do contexto social e econômico 

do município, mostrando um breve levantamento de custos com coleta e destinação 

final de resíduos sólidos em um horizonte de vinte anos para o município de Arvoredo, 

ressaltando que deve existir uma cobrança de taxa de coleta de lixo no qual o modelo 

indicado é que seja alto-sustentável e que todos os municípios deveram se adequar 

até o ano de 2016 sendo esta uma exigência por Lei. Considerando o exposto para o 

Plano, na Meta 4- Planejamento das ações, os presentes aprovaram de forma 

unânime os demais aspectos propostos nesta audiência. Não havendo mais nada a 

tratar, a Eng. Francislani Denardi Motter encerrou a presente Audiência Pública, 

agradecendo a presença de todos e assim redigimos a presente ata, a qual foi escrita 

contendo os aspectos discutidos e aprovados que vai acompanhada da lista de 

presenças de todos os presentes. 
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Figura 174 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 

Arvoredo (1)
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Figura 175 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Arvoredo (2) 
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Figura 176 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Arvoredo (3) 
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Figura 177 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Arvoredo (4) 
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Figura 178 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Arvoredo (5) 
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Figura 179 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Arvoredo (6) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Concórdia  

Município participante: Concórdia  

Data da realização:  22/04/2015  das  19h30min às  21h40min  

Local de Realização:  Câmara  Municipal de Vereadores 

Número de participantes: 37 

Participantes:  Secretário Executivo da  AMAUC,  Comitê Diretor Local, Grupo 

de Sustentação, Acadêmicos  da Universidade do Contestado curso de Engenharia  

Ambiental e Sanitária, Ciências Biológicas  da  UnC ,  População em geral. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia Utilizada: Concórdia, por ser  o município  com o maior  número  

de  habitantes e estrutura urbana,  foi considerado diferente dos  demais  municípios 

da AMAUC   no que se  refere a  gestão dos resíduos sólidos.  

Para  a mobilização social da população   para esta  audiência  pública, a equipe 

Técnica  do Consórcio Lambari  estabeleceu um estreito canal de  comunicação, 

através  de uma reunião de trabalho com o  Comitê  Diretor Local e o Grupo de 

Sustentação, realizada no mês de  fevereiro no município de  Concórdia, onde se 

estabeleceu um amplo debate sobre a gestão  de resíduos   sólidos e os impactos 

acarretados pelo PIGIRS. Nesta oportunidade, buscou-se uma maior aproximação e 

envolvimento dos diferentes atores locais ligados a esta área, com a finalidade de 

fortalecer a participação social buscando legitimidade representativa. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com o Comitê Diretor Local 

onde representantes deste município estiveram presentes, construindo uma agenda 

de trabalhos.  Essa agenda, foi estabelecida inicialmente através de Oficinas Técnicas 

que antecederam as Audiências Públicas da Meta 4, realizadas em nível municipal, 

para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos a serem apresentadas 

no Planejamento das ações do PIGIRS por parte dos representantes municipais. A 

agenda de trabalhos incluiu ainda um calendário das Audiências Públicas Municipais, 

entre estas a que melhor definiria a participação de representantes locais desta área, 

incluindo as indústrias, comércio, área rural, empresas públicas. A articulação local, 
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foi realizada pelo Comitê  Diretor Local através de convites, cartazes e divulgação  na 

mídia  local. 

Na Audiência Pública da Meta 4 do PIGIRS Moacir Valcarenghi,  Coordenador 

do Comitê Diretor Local  e representante do poder executivo municipal,  iniciou  a 

agenda do trabalho proposto desejando boas-vindas a todos os presentes, 

antecipando agradecimentos pela participação  de todos. Na  continuidade dos 

trabalhos,  Marines   Ribeiro  Perondi,  passou a coordenar os trabalhos através da  

apresentação da Síntese dos resultados identificados sobre as principais ações 

estratégicas do PIGIRS. A  apresentação levou em conta  as  diretrizes,  metas, prazos 

e prioridades  das estratégias de ação dos resíduos sólidos,   considerando a melhoria  

das condições  de serviços  no  município de Concórdia. 

Esta apresentação resultou de uma análise do contexto social, econômico da 

região e seus impactos em relação ao crescimento populacional futuro da cidade  de  

Concórdia em um horizonte  temporal de 20 anos. A partir desta visão de cenários 

futuros, onde é possível vislumbrar situações possíveis, imagináveis ou desejáveis, 

foram traçadas ações estratégicas para  a elaboração do Planejamento. 

Estas ações foram apresentadas para a análise do Comitê Diretor  Local  de 

Concórdia,   em reunião específica para este  fim,  depois de estabelecida a discussão  

dos aspectos mais  relevantes que se apresentam em relação aos resíduos sólidos e 

a viabilidade de sua implantação seria levada a apreciação e   aprovação  da 

população através  de  consulta pública.  

Esta síntese de ações  estratégicas  de resíduos  sólidos  foi apresentada pela 

Coordenadora do PIGIRS, Sra. Marines  Ribeiro  Perondi,  que  por meio de 

equipamento multimídia e apresentação  dialogada,  estimulou  a participação dos 

presentes através de questionamentos e manifestação de opinião. A  audiência trouxe 

reflexões interessantes acerca do contexto local frente à temática dos resíduos sólidos 

. As informações trazidas pela Equipe do Consórcio Lambari foram avaliadas como 

impactantes para a discussão e análise para a validação  das propostas em questão. 

Encaminhamentos Técnicos: Observadas as contribuições e participação 

dos integrantes desta audiência pública, faz-se necessária uma ação conjunta para 

efetivamente alcançar uma a maior participação da população. 
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Outro aspecto importante a ressaltar é a efetiva constituição do Controle Social 

para assegurar o monitoramento e avaliação das ações  propostas pelo PIGIRS. 

Neste sentido é   necessário cobrar do município a realização de ações  que 

contribuam para  que  o Conselho seja de  fato um espaço de participação da 

população, regulamentando e instalando mecanismos  que favoreçam o  seu efetivo 

papel.  Houve o reordenamento do Conselho de Saneamento  durante a realização 

da  Conferência de Saneamento, mas ainda não está em funcionamento  porque 

depende  da nomeação  dos  integrantes, através de Decreto Público Municipal. 

Avaliação Técnica do Consórcio Lambari: Considerando o aspecto 

participativo da população, esta ficou abaixo da expectativa, porém as observações, 

manifestações e contribuições técnicas foram bastante relevantes.  

Comparativamente a outras audiências públicas   já realizadas no município muito 

fraca, sem representatividade 

A equipe avalia como sendo válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal 

da audiência foi atingido, na medida em que os participantes externaram sua opinião 

trazendo reflexões interessantes acerca do contexto local frente a temática e 

consideraram relevantes as informações trazidas como síntese para o planejamento 

do PIGIRS.  

 

Figura 180 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Concórdia 

  

  Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 39 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE CONCÓRDIA 

– REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e dois do mês de abril do ano de dois 

mil e quinze, tendo como local o plenário da câmara de vereadores municipal, situado 

na rua Leonel Mosele nº 96, município de Concórdia, Estado de Santa Catarina, 

reuniram-se os integrantes da equipe técnica do Consórcio Lambari a coordenadora 

do plano a Sra. Marines Ribeiro Perondi, a Assistente Social a Sra. Neusa Poletto 

Pucci, o Auxiliar Administrativo Jackson Antônio Bólico e a estagiária Jéssica 

Cosmann , o Comitê Diretor Local tendo como coordenador o Sr. Moacir Valcarenghi, 

Grupo de Sustentação, para a realização da Audiência Pública Municipal a qual serviu 

para a validação da Meta 4 - Planejamento das Ações do PIGIRS, conforme dispõe o 

Termo de Referência. Primeiramente o coordenador do comitê diretor local do plano 

o Sr. Moacir Valcarenghi deu abertura a audiência pública, dando destaque a 

importância do plano para algumas questões pontuais do município. Para dar 

andamento ao evento, o coordenador do comitê diretor local passou a palavra para a 

coordenadora do plano a Sra. Marines Ribeiro Perondi, a qual saudou a todos os 

presentes, salientando a importância deste trabalho, agora na etapa de Planejamento 

das ações para que atenda as reais necessidades dos municípios e realizando uma 

breve apresentação das etapas já realizadas até o momento. Como continuidade a 

coordenadora do plano Marines Ribeiro Perondi apresentou todas as propostas 

indicadas pela equipe técnica responsável pelo PIGIRS, as quais passaram por uma 

análise pelos membros do Comitê Diretor Local do município de Concórdia onde os 

mesmos realizaram alterações e apontaram prazos para a realização das ações, ao 

fazer a leitura das ações a coordenadora Marines Ribeiro Perondi salientou que todos 

os presentes pudessem concordar ou realizar alguma mudança quando julgassem 

necessário. Ao decorrer da apresentação das ações ocorreram alguns 

questionamentos por parte dos presentes, com relação aos dados apontados na 

apresentação, os quais foram sanados pela coordenadora. Algumas alterações foram 

elencadas pelos presentes, das quais foram alterados os prazos referentes a 

destinação dos resíduos orgânicos para os aterros, onde os mesmos devem adequar-

se para o processo de compostagem, o prazo mudou para “CURTO”. Foi proposto 

também, um estudo técnico para avaliar a proposta de um sistema novo de coleta, no 
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caso citado o sistema de container. Concluindo a apresentações das ações a 

coordenadora passou a palavra para a assistente social do plano a Sra. Neusa Poletto 

Pucci, a qual abordou a questão do contexto social e econômico do município, 

mostrando um levantamento de custos com coleta e destinação final de resíduos 

sólidos em um horizonte de vinte anos para o município de Concórdia, frisando que 

deve existir uma cobrança de taxa de coleta de lixo no qual o modelo indicado é que 

seja autossustentável e que todos os municípios deverão se adequar até o ano de 

2016 sendo esta uma exigência por Lei. Posteriormente fora abordado sobre o fundo 

municipal de saneamento, e o conselho municipal de saneamento, onde hoje os 

mesmos encontram-se inoperantes os presentes decidiram por extinguir esses dois 

mecanismos, onde serão atribuídas as funções para um conselho afim do controle 

social já existente no município e criando uma gestão orçamentária própria para 

gerenciar o orçamento municipal do saneamento básico. Considerando o exposto 

para o Plano, na Meta 4- Planejamento das ações, os presentes aprovaram de forma 

unânime os demais aspectos propostos nesta audiência. Não havendo mais nada a 

tratar, a coordenadora do plano Marines Ribeiro Perondi encerrou a presente 

Audiência Pública, agradecendo a presença de todos e assim redigimos a presente 

ata, a qual foi escrita contendo os aspectos discutidos e aprovados que vai 

acompanhada da lista de presenças de todos os presentes. 
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Figura 181 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 

Concórdia (1)
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Figura 182 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Concórdia (2) 
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Figura 183 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Concórdia (3) 
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Figura 184 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Concórdia (4) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Ipira 

Data da realização: 15/04/2015 

Local de Realização: Espaço Cultural de Ipira das 08h30min às 11horas  

Rua Nacional, 123 Centro  

Número de participantes: 52 

Participantes: Profissionais do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, Grupo 

de Sustentação, Estudantes do Ensino Fundamental da Escola Municipal Hedi Klein 

Matzenbacker, Vereadores, Agentes Comunitários de Saúde.  

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para a mobilização social da população participar 

desta audiência pública, a equipe Técnica do Consórcio Lambari estabeleceu um 

estreito canal de comunicação, através de uma reunião de trabalho com o Comitê 

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de fevereiro no município 

de Ipira, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão de resíduos sólidos 

no município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta oportunidade, buscou-se 

uma maior aproximação e envolvimento dos  diferentes atores  locais ligados a  esta 

área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde representantes dos municípios estiveram presentes, construindo uma 

agenda de trabalhos.  Essa agenda, foi estabelecida inicialmente através de Oficinas 

Técnicas que antecederam as Audiências Públicas da Meta 4,  realizadas  em nível  

municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos  a serem 

apresentadas  no Planejamento das ações do PIGIRS  por parte dos representantes  

municipais. A agenda de trabalhos incluiu ainda um calendário das Audiências 

Públicas Municipais. A articulação  local foi realizada pelos Comitês  Diretores Locais, 

através de convites, cartazes e divulgação  na mídia  local. 

Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamentos das autoridades locais presentes seguidos da apresentação da 

Síntese dos resultados identificados sobre as principais ações estratégicas do 

PIGIRS. A  apresentação levou em conta  a síntese  das estratégias de ação dos 
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resíduos sólidos  no que diz respeito a melhoria  das condições  de serviços  nos  

municípios. Esta exposição  contemplou um  planejamento para um período de 20 

anos, com   possibilidade de revisão há cada quatro anos.    As  propostas  são  

caracterizadas como ações  imediatas, de  curto prazo, médio prazo e longo prazo.  A 

síntese  das estratégias de ação dos resíduos sólidos  leva em conta a melhoria  das 

condições  de serviços  de  gestão de  resíduos  sólidos a serem implantados   após 

a aprovação  do Plano  nos  municípios.  Após foi estabelecida a discussão  dos 

aspectos relevantes que se apresentam em relação aos resíduos sólidos e a 

viabilidade de sua implantação. A partir desta visão de cenários futuros, onde é 

possível  vislumbrar situações possíveis, imagináveis ou desejáveis, foram traçadas 

ações estratégicas para  a elaboração do Planejamento.  Para cada uma das áreas 

de resíduos  sólidos  foram  definidas  metas e prioridade de implantação. Na 

audiência foi apresentada a síntese das diretrizes  e ações estratégicas para o 

PIGIRS. 

Esta síntese foi apresentada pela Engenheira do PIGIRS, Sra. Franscislani,  por 

meio de equipamento multimídia, que estimulou  a participação dos presentes através 

de questionamentos e manifestação de opinião após a apresentação. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados, realizando questionamentos e reflexões 

que apontam para a melhoria da gestão local de resíduos sólidos.  Ao final foi validada 

a síntese da gestão integrada de resíduos sólidos através do Planejamento de ações 

estratégicas. 

Faz-se necessária uma força tarefa no sentido de assegurar o estabelecimento 

do Controle  Social através  de articulação   municipal para  introduzir a discussão , 

monitoramento e avaliação  dos  resíduos sólidos, através de órgãos colegiados 

assegurando a participação de representantes, como: prestadores de serviços 

públicos; de usuários dos serviços; das entidades técnicas, organizações  da 

sociedade civil e de defesa  do  consumidor. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participante externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada.  Os  participantes   
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consideraram relevantes as informações trazidas como síntese de arranjos 

intermunicipais apresentados pela Equipe do Consórcio Lambari. Um aspecto 

importante a ressaltar foi o envolvimento dos participantes nesta audiência, 

especialmente escolares e agentes comunitários de saúde. 

 
Figura 185 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Ipira 

 
Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 40 AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE IPIRA – 

REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES  

Às oito horas e trinta minutos do dia quinze do mês de abril do ano de dois mil e 

quinze, tendo como local o Espaço Cultural situado na rua Edmundo Wolfart nº 123, 

município de Ipira, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os integrantes da equipe 

técnica do Consórcio Lambari, responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, o 

Comitê Diretor Local, Grupo de Sustentação e o Prefeito municipal Emerson Ari 

Reichert para a realização da Audiência Pública Municipal a qual serviu para a 

validação da Meta 4- Planejamento das ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo 

de Referência. Inicialmente a Engenheira Sanitarista e Ambiental Franscislani Denardi 

Motter, responsável técnica do PIGIRS saudou a todos os presentes, salientando a 

importância deste trabalho, agora na etapa de Planejamento das ações para que 

atenda as reais necessidades dos municípios e realizando uma breve apresentação 

das etapas já realizadas até o momento. Como continuidade Sra. Franscislani Denardi 

Motter apresentou todas as propostas indicadas pela equipe técnica responsável pelo 

PIGIRS, as quais passaram por uma análise pelos membros do Comitê Diretor Local 

do município de Ipira onde os mesmo realizaram alterações e apontaram prazos para 

a realização das ações, ao fazer a leitura das ações a Eng. Franscislani Denardi Motter 

salientou que todos os presentes pudessem concordar ou realizar alguma mudança 

quando julgassem necessário. Ao decorrer da apresentação das ações ocorreram 

algumas alterações referentes aos resíduos verdes, a ação de “Aquisição de um 

picador para ser instalado no aterro sanitário a ser instalado no polo” deveria ser 

alterado o prazo para “LONGO”, assim como os resíduos provenientes dos picadores, 

serem utilizados nas leiras de compostagem, o qual também foi modificado para 

“LONGO”, a ação de fomento do encaminhamento dos resíduos de poda para os 

locais de tratamento adequado foi modificado para “LONGO” prazo. Diante da 

explicação da engenheira responsável, o Prefeito municipal Emerson Ari Reichert 

sugeriu que, a pauta de alteração dos códigos tributários, referentes a nova taxa de 

cobrança de coleta de lixo fosse tratada em assembleia de prefeitos da Associação 

de municípios, onde a mesma seja instituída ao mesmo tempo em toda a região, para 

que não seja criado algum tipo de desconforto com tal aumento. Notou-se por parte 

de alguns membros da equipe, uma alteração referentes aos dados de gastos no ano 
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de 2013, onde os mesmos se prontificaram em estar repassando a informação assim 

que estiverem com as somas terminadas. Concluindo a apresentações das ações a 

Eng. Franscislani Denardi Motter prosseguiu com a apresentação falando da questão 

do contexto social e econômico do município, mostrando um prevê levantamento de 

custos com coleta e destinação final de resíduos sólidos em um horizonte de vinte 

anos para o município de Ipira, frisando que deve existir uma cobrança de taxa de 

coleta de lixo no qual o modelo indicado é que seja autossustentável e que todos os 

municípios deverão se adequar até o ano de 2016 sendo esta uma exigência por Lei. 

Considerando o exposto para o Plano, na Meta 4- Planejamento das ações, os 

presentes aprovaram de forma unânime os demais aspectos propostos nesta 

audiência. Não havendo mais nada a tratar, a Eng. Franscislani Denardi Motter 

encerrou a presente Audiência Pública, agradecendo a presença de todos e assim 

redigimos a presente ata, a qual foi escrita contendo os aspectos discutidos e 

aprovados que vai acompanhada da lista de presenças de todos os presentes. 
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Figura 186 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - 

Município de Ipira (1)
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Figura 187 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Ipira (2) 
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Figura 188 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Ipira (3) 
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Figura 189 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Ipira (4) 
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Figura 190 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Ipira (5) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Ipumirim 

Data da realização:  24/04/2015 das 09horas às  11horas 

Local de Realização: Câmara Municipal de Vereadores 

Número de participantes: 33 Participantes 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para a mobilização social da população participar 

desta Audiência  Pública, a equipe Técnica  do Consórcio Lambari  estabeleceu um 

estreito canal de  comunicação, através  de uma reunião de trabalho com o  Comitê  

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de  fevereiro no município 

de  Ipumirim, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão  de resíduos   

sólidos no  município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta oportunidade, 

buscou-se uma maior aproximação e envolvimento dos  diferentes atores  locais 

ligados a  esta área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais, onde representantes dos municípios estiveram presentes, construindo uma 

agenda de   trabalhos. Essa agenda, foi estabelecida inicialmente através de Oficinas 

Técnicas que antecederam as Audiências Públicas da Meta 4, realizadas em nível 

municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos a serem 

apresentadas no Planejamento das ações do PIGIRS por parte dos representantes 

municipais. A agenda de trabalhos incluiu ainda um calendário das Audiências 

Públicas Municipais. A articulação foi realizada pelo Comitê  Diretor Local  através de 

convites, cartazes e divulgação  na mídia  local. 

 Esta audiência pública foi   divulgada ainda através de edital publicado em 

locais públicos, em um tempo hábil de 15 dias antes da data da sua realização. 

Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamentos das autoridades locais presentes tais como Prefeito Municipal, Sr. 

Valdir Zanella, e ainda pronunciamento do Coordenador do Comitê Diretor Local, Sr. 

Gilmar da Rosa, seguidos da apresentação da Síntese dos resultados identificados 

sobre as principais ações estratégicas do PIGIRS. Esta apresentação   foi pautada  



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

434 

nas estratégias de ação dos resíduos sólidos,  levando em conta a melhoria  das 

condições  de serviços  de  gestão de resíduos sólidos  nos  municípios. 

Esta exposição contempla  um  planejamento para um período de 20 anos, com   

possibilidade de revisão há cada quatro anos.  As propostas  são  caracterizadas como 

ações  imediatas, de  curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

A síntese das estratégias de ação dos resíduos sólidos leva em conta a 

melhoria das condições de serviços de gestão de resíduos sólidos a serem 

implantados e executados após a aprovação do PIGIRS em cada um dos municípios.  

Após a exposição desta síntese de ações estratégicas e prazos, foi 

estabelecida a discussão entre os presentes sobre   os aspectos relevantes que se 

apresentam em relação aos resíduos sólidos e a viabilidade de sua implantação, além 

da consulta a todos sobre sua manifestação em relação ao proposto.  

A coordenação desta Audiência Pública foi realizada pela coordenadora do 

PIGIRS, Marines Perondi, através da utilização de equipamento multimídia e 

exposição dialogada. 

Como informações complementares, a coordenadora da Audiência Pública 

teceu considerações sobre   uma análise de cenários futuros que contemplam a 

gestão dos resíduos sólidos, considerando o número de habitantes e o volume de 

resíduos sólidos produzidos em cada uma das áreas. Destacou  ainda  o   montante  

financeiro  que o  município  investe  na gestão  dos serviços públicos para o destino 

dos resíduos   e a  projeção  deste valor   no período de  20 anos.  

Foi realizada ainda  uma abordagem sobre a necessidade de implantação  de  

um espaço  de Controle  Social.  Na sequência da audiência se abriu um espaço para 

reflexão, questionamentos e debates entre os presentes. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados sem restrições significativas. Como 

encaminhamento técnico, a equipe do Consórcio Lambari, sugeriu que os agentes 

locais ligados a áreas de resíduos devem manter um diálogo permanente para 

alcançar as mudanças necessárias no que diz respeito a gestão municipal de 

resíduos, envolvendo a comunidade ainda mais para a próxima meta do PIGIRS. 
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Foi sugerido ainda a implantação de um espaço participativo de   Controle 

Social, que possibilita a discussão permanente sobre a gestão de resíduos, através 

do reordenamento legal do Conselho das Cidades que já existe, mas não é atuante. 

Existe uma preocupação em ordenar a gestão dos resíduos em relação a 

cobrança de uma taxa de recolhimento dos resíduos, realizado hoje de forma gratuita 

pelo poder público municipal. Neste aspecto  o município  necessita de apoio técnico. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de   ações  estratégicas  para a gestão  integrada  

de resíduos, apresentada pela Equipe do Consórcio Lambari. 

Vale lembrar que o município merece destaque pela forma de mobilização 

social adotada, que contou com a participação de representantes do setor, 

vereadores, Prefeito Municipal e equipe técnica da Administração Municipal. 

 

Figura 191 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Ipumirim 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 41 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE IPUMIRIM – 

REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES  

Às nove horas do dia vinte e quatro do mês de abril do ano de dois mil e quinze, tendo 

como local o Plenário da Câmara de vereadores municipal, situado na rua Bento 

Gonçalves nº 230, município de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os 

integrantes da equipe técnica do Consórcio Lambari a coordenadora do plano Sra. 

Marines Ribeiro Perondi, o auxiliar administrativo Jackson Antônio Bólico e a 

estagiária Jéssica Cosmann, responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, o 

Comitê Diretor Local tendo como coordenador local o Sr Gilmar da Rosa, Grupo de 

Sustentação, secretários, o vereador Sr. Mauro Gabardo, o Vice-Prefeito Volnei 

Schimidt e o Prefeito municipal Valdir Zanella para a realização da Audiência Pública 

Municipal a qual serviu para a validação da Meta 4- Planejamento das ações do 

PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência . Primeiramente o prefeito Municipal 

deu abertura a audiência pública, dando destaque a importância do plano para 

algumas questões pontuais do município, a qual seria inserida a cobrança sobre o 

serviço, o qual não é cobrado dos munícipes. Para dar andamento ao evento, o 

prefeito municipal passou a palavra para a Coordenadora do Plano Marines Ribeiro 

Perondi, a qual saudou a todos os presentes, salientando a importância deste 

trabalho, agora na etapa de Planejamento das ações para que atenda as reais 

necessidades dos municípios e realizando uma breve apresentação das etapas já 

realizadas até o momento. Como continuidade Sra. Marines Ribeiro Perondi 

apresentou todas as propostas indicadas pela equipe técnica responsável pelo 

PIGIRS, as quais passaram por uma análise pelos membros do Comitê Diretor Local 

do município de Ipumurim onde os mesmo realizaram alterações e apontaram prazos 

para a realização das mesmas, ao fazer a leitura das ações a coordenadora Marines 

salientou que todos os presentes pudessem concordar ou realizar alguma mudança 

quando julgassem necessário. Ao decorrer da apresentação das ações ocorreram 

algumas alterações referentes os valores gastos com a coleta de resíduos, e 

posteriormente o prefeito municipal Valdir Zanella sugeriu que o plano apontasse a 

responsabilidade dos munícipes na questão de limpeza de seus próprios lotes. 

Concluindo a apresentações das ações a prosseguiu-se com a apresentação da Sra 

Marines falando da questão do contexto social e econômico do município, mostrando 
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um breve levantamento de custos com coleta e destinação final de resíduos sólidos 

em um horizonte de vinte anos para o município de Ipumirim, frisando que deve existir 

uma cobrança de taxa de coleta de lixo no qual o modelo indicado é que seja 

autossustentável e que todos os municípios deverão se adequar até o ano de 2016 

sendo esta uma exigência por Lei. Posteriormente fora abordado sobre o fundo 

municipal de saneamento, e o conselho municipal de saneamento, onde hoje os 

mesmos encontram-se inexistentes e inoperantes, os presentes decidiram por 

extinguir esses dois mecanismos, onde serão atribuídas as funções para um conselho 

afim do controle social já existente no município e criando uma gestão orçamentária 

própria para gerenciar o orçamento municipal do saneamento básico. Considerando 

o exposto para o Plano, na Meta 4- Planejamento das ações, os presentes aprovaram 

de forma unânime os demais aspectos propostos nesta audiência. Não havendo mais 

nada a tratar, a coordenadora do plano Marines Ribeiro Perondi encerrou a presente 

Audiência Pública, agradecendo a presença de todos e assim redigimos a presente 

ata, a qual foi escrita contendo os aspectos discutidos e aprovados que vai 

acompanhada da lista de presenças de todos os presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

438 

Figura 192 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 

Ipumirim (1)
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Figura 193 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Ipumirim (2) 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

440 

Figura 194 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Ipumirim (3) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Irani 

Data da realização: 17/04/2015 

Local de Realização: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores das  

19h30min às 21h30min 

Número de participantes: 25  

Participantes: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação Poder Legislativo, Secretaria Municipal de Administração  

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para a mobilização social da população participar 

desta audiência pública, a equipe Técnica do Consórcio Lambari estabeleceu um 

estreito canal de comunicação, através de uma reunião de trabalho com o Comitê 

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de fevereiro no município 

de Irani, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão de resíduos sólidos 

no município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta oportunidade, buscou-se 

uma maior aproximação e envolvimento dos  diferentes atores  locais ligados a  esta 

área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde representantes dos municípios estiveram presentes, construindo uma 

agenda de trabalhos.  Essa agenda, foi estabelecida inicialmente através de Oficinas 

Técnicas que antecederam as Audiências Públicas da Meta 4, realizadas em nível 

municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos a serem 

apresentadas no Planejamento das ações do PIGIRS por parte dos representantes 

municipais. A agenda de trabalhos incluiu ainda um calendário das Audiências 

Públicas Municipais. A articulação foi realizada pelo Comitê  Diretor Local  através de 

convites, cartazes e divulgação  na mídia  local. 

Esta audiência pública foi divulgada ainda através de edital publicado em locais 

públicos em um tempo hábil de 15 dias antes da data da sua realização. 

Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamento das autoridades locais presentes seguida da apresentação da 

Síntese dos resultados identificados sobre as principais ações estratégicas do 
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PIGIRS. Esta apresentação   foi pautada nas estratégias de ação dos resíduos sólidos 

levando em conta a melhoria das condições de serviços de gestão de resíduos sólidos 

nos municípios. 

A proposta contempla um planejamento para um período de 20 anos, com   

possibilidade de revisão há cada quatro anos.  As propostas  são  caracterizadas como 

ações  imediatas, de  curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

A síntese das estratégias de ação dos resíduos sólidos leva em conta a 

melhoria das condições de serviços de gestão de resíduos sólidos a serem 

implantados e executados após a aprovação do PIGIRS em cada um dos municípios. 

Após a exposição desta síntese de ações estratégicas e prazos, foi estabelecida a 

discussão entre os presentes sobre os aspectos relevantes que se apresentam em 

relação aos resíduos sólidos e a viabilidade de sua implantação, além de consultar 

todos sobre sua manifestação em relação ao proposto.  

A coordenação desta Audiência Pública foi realizada pela coordenadora do 

PIGIRS, Marines Perondi, através da utilização de equipamento multimídia e 

exposição dialogada. 

Como informações complementares, a coordenadora da Audiência Pública 

teceu considerações sobre uma análise de cenários futuros que contemplam a gestão 

dos resíduos sólidos, considerando o número de habitantes e o volume de resíduos 

sólidos produzidos em cada uma das áreas. Destacou  ainda  o   montante  financeiro  

que o  município  investe  na gestão  dos serviços públicos para o destino dos resíduos   

e a  projeção  deste valor   no período de  20 anos.  

Foi realizada ainda uma abordagem sobre a necessidade de implantação de  

um espaço  de Controle  Social.  Na sequência da audiência se abriu um espaço para 

reflexão, questionamentos e debates entre os presentes. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados, houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município. Após a 

exposição desta síntese de ações estratégicas e prazos, foi estabelecida a discussão 

entre os presentes sobre os aspectos relevantes que se apresentam em relação aos 

resíduos sólidos e a viabilidade de sua implantação, além de consultar todos sobre 

sua manifestação em relação ao proposto.  
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O investimento na gestão dos serviços públicos para o destino dos resíduos   e 

a projeção  deste valor no período de  20 anos.   

O município de Irani,  precisa  de incentivo permanente  em programas  sociais 

e ambientais, especialmente voltados para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos 

e qualidade de vida para as gerações futuras. As propostas de gestão  apresentadas 

para o município foram validadas, sem nenhuma ressalva,  pelos  participantes desta 

audiência pública. 

Ressaltamos apenas a pouca participação da comunidade, especialmente os 

residentes no meio rural. Cabe ressaltar ainda que a mobilização social, deixou a 

desejar.  

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente à temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais, apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari. Será necessário criar mecanismos de envolvimento 

comunitário para uma maior participação, para as próximas etapas do PIGIRS. 

Ressaltamos apenas a pouca participação da comunidade, pouca representatividade, 

especialmente os residentes no meio rural. Cabe ressaltar ainda que  a mobilização 

social deixou a desejar em relação  ao envolvimento da população  neste  processo.  

 

Figura 195 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Irani 

 
Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 42 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE IRANI – 

REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

Às dezenove horas do dia dezessete do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 

tendo como local o Plenário da Câmara de vereadores municipal, situado na rua 

Rosalino Rodrigues nº 103, município de Irani, Estado de Santa Catarina, reuniram-

se os integrantes da equipe técnica do Consórcio Lambari a coordenadora Sra. 

Marines Ribeiro Perondi e o auxiliar administrativo Jackson Antônio Bólico, 

responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, o Comitê Diretor Local tendo como 

coordenador o Sr. Cezar Germano Guerreiro, Grupo de Sustentação, secretários 

municipais e os vereadores o Sr. Marco Oliveira e Gilberto Eger para a realização da 

Audiência Pública Municipal a qual serviu para a validação da Meta 4- Planejamento 

das ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência. Primeiramente o 

coordenador do comitê diretor local municipal o Sr. Cezar Germano Guerreiro deu 

abertura a audiência pública, dando destaque a importância do plano para algumas 

questões pontuais do município. Para dar andamento ao evento, o coordenador do 

comitê diretor municipal do plano passou a palavra para a Coordenadora do Plano 

Marines Ribeiro Perondi, a qual saudou a todos os presentes, salientando a 

importância deste trabalho, agora na etapa de Planejamento das ações para que 

atenda as reais necessidades dos municípios e realizando uma breve apresentação 

das etapas já realizadas até o momento. Como continuidade Sra. Marines Ribeiro 

Perondi apresentou todas as propostas indicadas pela equipe técnica responsável 

pelo PIGIRS, as quais passaram por uma análise pelos membros do Comitê Diretor 

Local do município de Irani onde os mesmo realizaram alterações e apontaram prazos 

para a realização das ações, ao fazer a leitura das ações a coordenadora Marines 

salientou que todos os presentes pudessem concordar ou realizar alguma mudança 

quando julgassem necessário. Ao decorrer da apresentação das ações ocorreram 

alguns questionamentos por parte dos presentes, com relação aos dados apontados 

na apresentação, os quais foram sanados pela coordenadora. Concluindo a 

apresentações das ações a prosseguiu-se com a apresentação da Sra. Marines 

falando da questão do contexto social e econômico do município, mostrando um 

levantamento de custos com coleta e destinação final de resíduos sólidos em um 

horizonte de vinte anos para o município de Irani, frisando que deve existir uma 
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cobrança de taxa de coleta de lixo no qual o modelo indicado é que seja 

autossustentável e que todos os municípios deverão se adequar até o ano de 2016 

sendo esta uma exigência por Lei. Posteriormente fora abordado sobre o fundo 

municipal de saneamento, e o conselho municipal de saneamento, onde hoje os 

mesmos encontram-se inoperantes os presentes decidiram por extinguir esses dois 

mecanismos, onde serão atribuídas as funções para um conselho afim do controle 

social já existente no município e criando uma gestão orçamentária própria para 

gerenciar o orçamento municipal do saneamento básico. Considerando o exposto 

para o Plano, na Meta 4- Planejamento das ações, os presentes aprovaram de forma 

unânime os demais aspectos propostos nesta audiência. Não havendo mais nada a 

tratar, a coordenadora do plano Marines Ribeiro Perondi encerrou a presente 

Audiência Pública, agradecendo a presença de todos e assim redigimos a presente 

ata, a qual foi escrita contendo os aspectos discutidos e aprovados que vai 

acompanhada da lista de presenças de todos os presentes. 
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Figura 196 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 

Irani (1)
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Figura 197 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Irani (2) 
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Figura 198 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Irani (3) 
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Audiência Pública Municipal Municipal Meta 4 - Município de Itá 

Data da realização:  24/04/2015 

Local de Realização: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores das 

14horas às 15h30min 

Número de participantes: 23   

Participantes: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação, Poder Legislativo do Município, Agentes Comunitários de 

Saúde, 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para a mobilização social da população participar 

desta audiência pública, a equipe Técnica do Consórcio Lambari estabeleceu um 

estreito canal de comunicação, através de uma reunião de trabalho com o Comitê 

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de fevereiro no município 

de Irani, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão de resíduos sólidos 

no município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta oportunidade, buscou-se 

uma maior aproximação e envolvimento dos diferentes atores locais ligados a esta 

área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde representantes dos municípios estiveram presentes, construindo uma 

agenda de trabalhos.  Essa agenda foi estabelecida inicialmente através de Oficinas 

Técnicas que antecederam as Audiências Públicas da Meta 4, realizadas em nível 

municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos a serem 

apresentadas no Planejamento das ações do PIGIRS por parte dos representantes 

municipais. A agenda de trabalhos incluiu ainda um calendário das Audiências 

Públicas Municipais. A articulação foi realizada pelo Comitê Diretor Local através de 

convites, cartazes e divulgação  na mídia  local. 

Esta audiência pública foi divulgada ainda através de edital publicado em locais 

públicos em um tempo hábil de 15 dias antes da data da sua realização. 

Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamento das autoridades locais presentes. Em seguida a apresentação da 
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Síntese dos resultados identificados sobre as principais ações estratégicas do 

PIGIRS. Esta apresentação foi pautada nas estratégias de ação dos resíduos sólidos 

levando em conta a melhoria das condições de serviços de  gestão de resíduos sólidos  

nos  municípios. A proposta contempla um planejamento para um período de 20 anos, 

com possibilidade de revisão há cada quatro anos.  As propostas são caracterizadas 

como ações imediatas, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

A síntese das estratégias de ação dos resíduos sólidos leva em conta a 

melhoria das condições de serviços de gestão de resíduos sólidos a serem 

implantados e executados após a aprovação  do PIGIRS,  em cada  um  dos  

municípios. Após a exposição desta síntese de ações estratégicas e prazos, foi 

estabelecida a discussão entre os presentes sobre os aspectos relevantes que se 

apresentam em relação aos resíduos sólidos e a viabilidade de sua implantação, além 

da consulta a todos sobre sua manifestação em relação ao proposto.  

A coordenação desta Audiência Pública foi realizada pela coordenadora do 

PIGIRS, Marines Perondi, através da utilização de equipamento multimídia e 

exposição   dialogada. 

Como informações complementares, a coordenadora desta Audiência Pública 

teceu considerações sobre uma análise de cenários futuros que contemplam a gestão 

dos resíduos sólidos, considerando o número de habitantes e o volume de resíduos 

sólidos produzidos em cada uma das áreas. Destacou  ainda  o   montante  financeiro  

que o  município  investe  na gestão  dos serviços públicos para o destino dos resíduos   

e a  projeção  deste valor   no período de  20 anos.  

Foi realizada ainda uma abordagem sobre a necessidade de implantação de  

um espaço  de Controle  Social.  Em Itá existem Conselhos   afins, mas precisam ser 

avaliados para a definição de qual será o Conselho que poderá   fazer o controle, 

monitoramento e avaliação do PIGIRS. Na sequência desta audiência se possibilitou 

um espaço para reflexão, questionamentos e debates entre os presentes. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município de Itá, 

especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos e qualidade 

de vida para as gerações futuras, existem programas significativos que contribuem 
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muito para o envolvimento da população neste processo. Importante ressaltar o 

comprometimento do município frente as ações propostas.   

No município existe o Conselho de Saneamento e o Fundo de Saneamento, 

mas este Conselho não é ativo, nem atuante. Para o Controle Social da gestão de 

resíduos sólidos, o Fundo não é reconhecido como espaço de gestão financeira de 

aplicação de recursos  na área de saneamento, neste caso deverá ser extinto. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari. 

 

Figura 199 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Itá 

 
Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 43 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE ITÁ – REGIÃO 

DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES  

Às quatorze horas do dia vinte e quatro do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 

tendo como local a Câmara dos Vereadores – Rua 1 n° 357 Centro, município de Itá, 

Estado de Santa Catarina, reuniram-se os integrantes da equipe técnica do Consórcio 

Lambari, responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, a Sra. Marines Perondi, 

coordenadora dos trabalhos do PIGIRS, acompanhada pela estagiária de Engenharia 

Sanitária e Ambiental Jéssica Cosmann e o Auxiliar administrativo Jackson Bólico o 

Comitê Diretor Local, Grupo de Sustentação, do município de Itá  para a realização 

da Audiência Pública Municipal a qual serviu para a validação  da Meta 4 - 

Planejamento das ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência. 

Inicialmente a Sra. Marta Inês Bender Sartoretto Coordenadora do Comitê Diretor 

Local de Itá fez a abertura da Audiência Pública agradecendo a presença de todos e 

relatando o tema da terceira e última Audiência Pública, logo após chamou para 

conduzir a Audiência a Sra. Marines Perondi, coordenadora dos trabalhos do PIGIRS 

à qual saudou a todos os presentes, salientando a importância deste trabalho, agora 

na etapa de Planejamento das ações para que atenda as reais necessidades do 

município e realizando uma breve apresentação das etapas já realizadas até o 

momento. Depois de feito uma apresentação geral a Sra. Marines Perondi apresentou 

todas as propostas indicadas pela equipe técnica responsável pelo PIGIRS, as quais 

passaram por uma análise pelos membros do Comitê Diretor Local do município de 

Itá em que os mesmos realizaram alterações e apontaram prazos para a realização 

das ações. Ao fazer a leitura das ações Sra. Marines Perondi salientou que todos os 

presentes poderiam concordar com o exposto ou realizar alguma mudança que 

julgassem necessária. O Sr. Pablo Soares representante setor industrial apontou a 

importância de soluções novas para a capina nas cidades, uma vez que conforme a 

legislação é proibido o uso de agrotóxico para a eliminação de ervas daninhas. Na 

sequência a Sra. Marta Inês Bender Sartoretto informou a existência de uma nova 

tecnologia que possibilita a realiza de compostagem de resíduo orgânico. Os 

presentem julgaram importante que esta solução seja acrescentada no PIGIRS. A 

mesma será inclusa como uma ação estratégica do plano. Não havendo nenhuma 

alteração quanto às ações, sem mais nenhuma sugestão e sendo de concordância 
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unanime todas as ações prazos e metas apresentadas deu-se por encerrada esta 

etapa da audiência. Prosseguindo os trabalhos previstos pela audiência a Sra. 

Marines Perondi falou a respeito da questão do contexto social e econômico do 

município, demonstrando um breve levantamento de custos com coleta e destinação 

final de resíduos sólidos em um horizonte de vinte anos para o município de Itá. 

Salientou que deve existir uma cobrança de taxa de coleta de lixo no qual o modelo 

indicado é que seja autossustentável e que todos os municípios deverão se adequar 

até o ano de 2016 sendo esta uma exigência por Lei. A respeito do Controle Social foi 

definido de forma unanime que deve se extinguir o fundo de Saneamento Básico.  

Considerando o exposto para o Plano, na Meta 4- Planejamento das ações, os 

presentes aprovaram de forma unânime os demais aspectos propostos nesta 

audiência. Não havendo mais nada a tratar, a coordenadora do PIGIRS Sra. Marines 

Perondi encerrou a presente Audiência Pública, agradecendo a presença de todos e 

assim redigimos a presente ata, a qual foi escrita contendo os aspectos discutidos e 

aprovados que vai acompanhada da lista de presenças de todos os presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

454 

Figura 200 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 

Itá (1) 
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Figura 201 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Itá 
(2) 
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Figura 202 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Itá 
(3) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Jaborá  

Data da realização: 15/04/2015. 

Local de Realização: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores  

Número de participantes: 79 

Participantes: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação Poder Executivo e Legislativo do Município, Agentes 

Comunitários de Saúde, Estudantes do Ensino Fundamental da Escola Estadual 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para a mobilização social da população participar 

desta audiência pública, a equipe Técnica do Consórcio Lambari estabeleceu um 

estreito canal de comunicação, através de uma reunião de trabalho com o Comitê 

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de fevereiro no município 

de Jaborá, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão de resíduos   sólidos 

no município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta oportunidade, buscou-se 

uma maior aproximação e envolvimento dos diferentes atores locais ligados a esta 

área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde representantes dos municípios estiveram presentes, construindo uma 

agenda de trabalhos.  Essa agenda foi estabelecida inicialmente através de Oficinas 

Técnicas que antecederam as Audiências Públicas da Meta 4, realizadas em nível 

municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos a serem 

apresentadas no Planejamento das ações do PIGIRS por parte dos representantes 

municipais. A agenda de trabalhos incluiu ainda um calendário das Audiências 

Públicas Municipais ajustados de acordo com a realidade de cada um dos municípios. 

A articulação foi realizada pelo Comitê Diretor Local  através de convites, cartazes e 

divulgação  na mídia  local. Esta audiência pública foi divulgada ainda através de edital 

publicado em locais públicos em um tempo hábil de 15 dias antes da data da sua 

realização. 

Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamento das autoridades locais presentes. Em seguida a apresentação da 
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Síntese dos resultados identificados sobre as principais ações estratégicas do 

PIGIRS. Esta apresentação  foi o resultado do trabalho  já avaliado  por representantes 

dos Comitês Diretores Locais, levando em conta as estratégias de ação dos resíduos 

sólidos para a melhoria das condições de serviços dessa  gestão nos  municípios. A 

proposta contempla um planejamento para um período de 20 anos, com possibilidade 

de revisão há cada quatro anos. As propostas são caracterizadas como ações 

imediatas, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

Assim as propostas deste Planejamento serão executadas após a aprovação 

do PIGIRS em cada um dos municípios. Após a exposição desta síntese de ações   

estratégicas e prazos, foi estabelecida a discussão entre os presentes sobre os 

aspectos relevantes que se apresentam em relação aos resíduos sólidos e a 

viabilidade de sua implantação. Também foram consultados a todos os  presentes   

sobre  sua manifestação  em relação ao proposto.  

A coordenação desta Audiência Pública foi realizada pela coordenadora do 

PIGIRS, Marines Perondi, através da utilização de equipamento multimídia e 

exposição dialogada. 

Como informações complementares, a coordenadora desta Audiência Pública 

teceu considerações sobre uma análise de cenários futuros que contemplam a gestão   

dos resíduos sólidos no município, considerando o número de habitantes e o volume 

de resíduos sólidos produzidos em cada uma das áreas. Nesta exposição a 

coordenadora dos trabalhos desta Audiência Pública destacou ainda o montante 

financeiro que o município investe na gestão dos serviços para o destino dos resíduos 

hoje e a projeção deste valor no período de 20 anos.  Relatou ainda aos presentes 

que por força de Lei, o município terá que estabelecer uma taxa de prestação de 

serviços de recolhimento dos resíduos, a partir do ano de 2016. 

Foi realizada ainda uma abordagem sobre a necessidade de implantação de 

um espaço de Controle Social. Em Jaborá existe o Conselho Municipal de 

Saneamento, mas não está em funcionamento. Esse Conselho deve ser 

regulamentado para servir de mecanismo de controle social das ações do PIGIRS. Na 

sequência a Coordenadora dos trabalhos, Sra. Marines Ribeiro Perondi, através desta 

audiência possibilitou um espaço para reflexão, questionamentos e debates entre os 

presentes. 
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Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados, validando assim o Planejamento do 

PIGIRS- Meta 4. Foi evidenciada a importância deste Plano para o município de   

Jaborá, especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos e 

qualidade de vida para as gerações futuras. Nesta perspectiva os programas 

existentes serão ampliados significativamente e necessitam do envolvimento da 

população neste processo. Importante ressaltar o comprometimento do município 

frente às ações propostas a serem executadas por este Plano. 

Como encaminhamento técnico, será necessário prestar maiores orientações 

sobre o reordenamento legal do mecanismo de controle social já existente, 

denominado Conselho Municipal de Saneamento. Através da sua    alteração   legal, 

por decreto municipal é necessário nominar os  representantes municipais  

governamentais, considerar a paridade com participação da a  sociedade civil e  a 

formulação  do regimento interno assegurando o seu pleno funcionamento. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal  foi atingido, na medida em que os 

participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes acerca do 

contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas para a realização  do  Planejamento do PIGIRS . 

Vale ainda considerar o interesse demonstrados pelos  presentes  sobre o 

fortalecimento do Controle Social em relação  ao PIGIRS. Neste caso, foram 

apontadas como orientações a necessidade de regulamentar o Conselho Municipal 

de Saneamento, já formado no município, porém inoperante e ainda a extinção do 

Fundo Municipal de Saneamento Básico. Esta regulamentação passa pelos 

mecanismos legais para o seu pleno funcionamento. 
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Figura 203 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Jaborá 

 
Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 44 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE JABORÁ – 

REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES  

Às quatorze horas do dia quinze do mês de abril do ano de dois mil e quinze, tendo 

como local a Câmara dos Vereadores – Rua Cidadania n° 121 Centro, município  de 

Jaborá, Estado de Santa Catarina,  reuniram-se os integrantes da equipe técnica do 

Consórcio Lambari, responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, a Sra. Marines 

Perondi, coordenadora dos trabalhos do PIGIRS, acompanhada pela estagiária de 

Engenharia Sanitária e Ambiental Jéssica Cosmann e o Auxiliar administrativo 

Jackson Bólico o Comitê Diretor Local, Grupo de Sustentação, e o Vice-Prefeito Adelir 

Manuel Inácio do município de Jaborá  para a realização da Audiência Pública 

Municipal a qual serviu para a  validação  da Meta 4 -  Planejamento das ações do 

PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência. Inicialmente a Sra. Marines Perondi, 

coordenadora dos trabalhos do PIGIRS saudou a todos os presentes, salientando a 

importância  deste trabalho, agora na etapa de Planejamento das ações para  que 

atenda as reais necessidades  do município e realizando uma breve apresentação das 

etapas já realizadas até o momento. Depois de feito uma apresentação geral a Sra. 

Marines Perondi, apresentou todas as propostas indicadas pela equipe técnica 

responsável pelo PIGIRS, as quais passaram por uma análise pelos membros do 

Comitê Diretor Local do município de Jaborá em que os mesmos realizaram 

alterações e apontaram prazos para a implantação estratégicas de resíduos sólidos, 

Ao fazer a leitura das ações Sra. Marines Perondi, salientou que todos os presentes 

poderiam concordar ou realizar alguma mudança quando julgassem necessário frente 

as ações propostas. Os presentes não manifestaram nenhuma opinião contrária 

diante do exposto. Assim sendo, foi de concordância unânime a aprovação de todas 

as ações prazos e metas apresentadas, deu-se por encerrada esta etapa da 

audiência. Prosseguindo com a audiência Sra. Marines Perondi, explanou a respeito 

do contexto social e econômico do município, demonstrando um breve levantamento 

de custos com coleta e destinação final de resíduos sólidos em um horizonte de vinte 

anos para o município de Jaborá. Ressaltou que deve existir uma cobrança de taxa 

de coleta de lixo no qual o modelo indicado é que seja autossustentável e que todos 

os municípios deverão se adequar até o ano de 2016 sendo esta uma exigência legal. 

Considerando o exposto para o Plano, na Meta 4- Planejamento das ações, os 
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presentes aprovaram de forma unânime os demais aspectos propostos nesta 

audiência. Não havendo mais nada a tratar, a coordenadora do PIGIRS Sra. Marines 

Perondi, encerrou a presente Audiência Pública, agradecendo a presença de todos e 

assim redigimos a presente ata, a qual foi escrita contendo os aspectos discutidos e 

aprovados que vai acompanhada da lista de presenças de todos os presentes. 
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Figura 204 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 

Jaborá (1)
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Figura 205 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Jaborá (2) 
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Figura 206 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Jaborá (3) 
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Figura 207 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Jaborá (4) 
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Figura 208 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Jaborá (5) 
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Figura 209 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Jaborá (6) 
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Figura 210 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Jaborá (7) 
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Figura 211 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Jaborá (8) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Lindóia do Sul 

Data da realização: 14/04/2015 

Local de Realização: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores  

Número de participantes:36   

Participantes: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação Poder Executivo e Legislativo do Município, Agentes 

Comunitários de Saúde, Estudantes do Ensino Fundamental da Escola Estadual. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para  a mobilização social da população participar 

desta audiência  pública, a equipe Técnica  do Consórcio Lambari  estabeleceu um 

estreito canal de  comunicação, através  de uma reunião de trabalho com o Comitê  

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de  fevereiro no município 

de   Lindóia   do Sul, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão  de 

resíduos   sólidos no  município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta 

oportunidade, buscou-se uma maior aproximação e envolvimento dos diferentes 

atores  locais ligados a  esta área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde  representantes dos município estiveram presentes, construindo uma  

agenda de   trabalhos.  Essa agenda foi estabelecida inicialmente através de Oficinas 

Técnicas que antecederam as Audiências Públicas da Meta 4, realizadas em nível 

municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos a serem 

apresentadas no Planejamento das ações do PIGIRS por parte dos representantes 

municipais.   

A agenda de trabalhos incluiu ainda um calendário das Audiências Públicas 

Municipais ajustados de acordo com a realidade de cada um dos municípios. A 

articulação foi realizada pelo Comitê Diretor Local através de convites, cartazes e 

divulgação na mídia  local. Esta audiência pública foi divulgada ainda através de edital 

publicado em locais públicos em um tempo hábil de 15 dias antes da data  da sua 

realização. 
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Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamento das autoridades locais presentes. Em seguida a apresentação da 

Síntese dos resultados identificados sobre as principais ações estratégicas do 

PIGIRS. Esta apresentação  foi o resultado do trabalho  já avaliado  por representantes 

dos Comitês Diretores Locais, levando em conta as estratégias de ação dos resíduos 

sólidos para a melhoria das condições de serviços dessa  gestão nos  municípios. A 

proposta contempla um planejamento para um período de 20 anos, com possibilidade 

de revisão há cada quatro anos. As propostas são caracterizadas como ações 

imediatas, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

Assim as propostas deste Planejamento serão executadas após a aprovação 

do PIGIRS em cada um dos municípios. Após a exposição desta síntese de ações 

estratégicas e prazos, foi estabelecida a discussão entre os presentes sobre   os 

aspectos relevantes que se apresentam em relação aos resíduos sólidos e a 

viabilidade de sua implantação. Também foram consultados todos os  presentes   

sobre  sua manifestação  em relação ao proposto.  

A coordenação desta Audiência Pública foi realizada pela coordenadora do 

PIGIRS, Marines Perondi, através da utilização de equipamento multimídia e 

exposição dialogada. 

Como informações complementares, a coordenadora desta Audiência Pública 

teceu considerações   sobre   uma análise de cenários futuros que contemplam a 

gestão   dos resíduos   sólidos   no município, considerando o número de habitantes 

e o volume de resíduos sólidos produzidos em cada uma das áreas. Nesta exposição 

a coordenadora dos trabalhos desta audiência Pública destacou ainda o montante 

financeiro que o município investe na gestão dos serviços para o destino dos resíduos 

hoje e a projeção deste valor no período de 20 anos. Relatou ainda aos presentes que 

por força de Lei, o município terá que estabelecer uma taxa de prestação de serviços 

de recolhimento dos resíduos, a partir do ano de 2016. 

Foi realizada ainda uma abordagem sobre a necessidade de implantação de 

um espaço de Controle  Social  para o monitoramento e avaliação  do PIGIRS.   Em 

Lindóia do Sul   existe Conselho Municipal de Saneamento já criado, mas não está 

em funcionamento. Esse Conselho deve ser regulamentado para servir de mecanismo 

de controle social das ações do PIGIRS. Na sequência a Coordenadora dos trabalhos, 
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Sra. Marines  Ribeiro  Perondi,  através  desta audiência possibilitou um espaço para 

reflexão, questionamentos e debates entre os presentes. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados, validando assim o Planejamento do 

PIGIRS- Meta 4. Foi evidenciada a importância deste Planejamento para o município 

de Lindóia do Sul, especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos 

resíduos e qualidade de vida para as gerações futuras. E já existem programas 

significativos que contribuem muito para o envolvimento da população neste processo. 

Importante ressaltar o comprometimento do município frente as ações propostas a 

serem executadas por este Plano.  

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal foi atingido, na medida em que os 

participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes acerca do 

contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas para a realização do Planejamento do PIGIRS. 

Vale ainda considerar o interesse demonstrado pelos  presentes  sobre o 

fortalecimento do Controle Social em relação  ao PIGIRS. Neste caso, foram 

apontadas como orientações a necessidade de regulamentar o Conselho Municipal 

de Saneamento, já formado  no  município , porém inoperante e ainda  a extinção  do 

Fundo Municipal de Saneamento Básico. Esta regulamentação, passa pelos 

mecanismos legais para o seu pleno funcionamento. 

 

Figura 212 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Lindóia do Sul 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2014. 
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ATA 45 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE LINDÓIA DO 

SUL – REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES  

Às quatorze horas do dia quatorze do mês de abril do ano de dois mil e quinze, tendo 

como local o plenário da câmara de vereadores municipal, situado na rua Tamandaré 

nº 98, município de Lindóia do Sul, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os 

integrantes da equipe técnica do Consórcio Lambari a Sra. Marines Ribeiro Perondi 

coordenadora responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, a Engenheira 

Sanitarista e Ambiental, Francislani Denardi Motter, o auxiliar administrativo Jackson 

Antônio Bólico e a estagiária Jéssica Cosmann, o Comitê Diretor Local tendo como 

coordenador municipal o Sr. Alan Junior Pizzatto, o Grupo de Sustentação, secretários 

municipais, vereadores e o prefeito municipal Sr. Pedro Ari Parizotto, para a realização 

da Audiência Pública Municipal a qual serviu para a validação da Meta 4- 

Planejamento das ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência. 

Primeiramente o prefeito municipal o Sr. Pedro Ari Parizotto deu abertura a audiência 

pública, dando destaque a importância do plano para algumas questões pontuais do 

município. Para dar andamento ao evento, o prefeito municipal passou a palavra para 

a coordenadora do plano a Sra. Marines Ribeiro Perondi, a qual saudou a todos os 

presentes, salientando a importância deste trabalho, agora na etapa de Planejamento 

das ações para que atenda as reais necessidades dos municípios e realizando uma 

breve apresentação das etapas já realizadas até o momento. Como continuidade a 

Eng. Francislani Denardi Motter apresentou todas as propostas indicadas pela equipe 

técnica responsável pelo PIGIRS, as quais passaram por uma análise pelos membros 

do Comitê Diretor Local do município de Lindóia do Sul, onde os mesmos realizaram 

alterações e apontaram prazos para a realização das ações, ao fazer a leitura das 

ações a Eng. Francislani Denardi Motter salientou que todos os presentes pudessem 

concordar ou realizar alguma mudança quando julgassem necessário. Ao decorrer da 

apresentação das ações ocorreram alguns questionamentos por parte dos presentes, 

com relação aos dados apontados na apresentação, os quais foram sanados pela 

coordenadora. Concluindo a apresentações das ações, prosseguiu-se com a 

apresentação da coordenadora Marines Ribeiro Perondi, falando da questão do 

contexto social e econômico do município, mostrando um levantamento de custos com 

coleta e destinação final de resíduos sólidos em um horizonte de vinte anos para o 
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município de Lindóia Do Sul, frisando que deve existir uma cobrança de taxa de coleta 

de lixo no qual o modelo indicado é que seja autossustentável e que todos os 

municípios deverão se adequar até o ano de 2016 sendo esta uma exigência por Lei. 

Posteriormente fora abordado sobre o fundo municipal de saneamento, e o conselho 

municipal de saneamento, onde hoje os mesmos encontram-se inexistentes e 

inoperantes, os presentes decidiram por extinguir esses dois mecanismos, onde serão 

atribuídas as funções para um conselho afim do controle social já existente no 

município e criando uma gestão orçamentária própria para gerenciar o orçamento 

municipal do saneamento básico. Considerando o exposto para o Plano, na Meta 4 - 

Planejamento das Ações, os presentes aprovaram de forma unânime os demais 

aspectos propostos nesta audiência. Não havendo mais nada a tratar, a coordenadora 

do plano Marines Perondi encerrou a presente Audiência Pública, agradecendo a 

presença de todos e assim redigimos a presente ata, a qual foi escrita contendo os 

aspectos discutidos e aprovados que vai acompanhada da lista de presenças de todos 

os presentes. 
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Figura 213 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Lindóia do Sul (1) 
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Figura 214 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Lindóia do Sul (2) 
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Figura 215 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Lindóia do Sul (3) 
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Figura 216 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Lindóia do Sul (4) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Paial 

Data da realização:  22/04/2015  

Local de Realização: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores  

Número de participantes: 41  

Público Presente: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação Poder Executivo e Legislativo do Município, Agentes 

Comunitários de Saúde, Estudantes do Ensino Fundamental da Escola Estadual 

Urbana Francisco Maciel Bageston. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para a mobilização social da população participar 

desta audiência pública, a equipe Técnica do Consórcio Lambari estabeleceu um 

estreito canal de comunicação, através de uma reunião de trabalho com o Comitê 

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de fevereiro no município 

de Paial, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão de resíduos   sólidos 

no município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta oportunidade, buscou-se 

uma maior aproximação e envolvimento dos diferentes atores  locais ligados a  esta 

área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde representantes do município estiveram presentes, construindo uma 

agenda de trabalhos.  Essa agenda foi estabelecida inicialmente através de Oficinas 

Técnicas que antecederam as Audiências Públicas da Meta 4, realizadas em nível 

municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos a serem 

apresentadas no Planejamento das ações do PIGIRS por parte dos representantes 

municipais.   

Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamento das autoridades locais. Em seguida a apresentação da Síntese dos 

resultados identificados sobre as principais ações estratégicas do PIGIRS. Esta 

apresentação  foi o resultado do trabalho  já avaliado  por representantes dos Comitês 

Diretores Locais, levando em conta as estratégias de ação dos resíduos sólidos para 

a melhoria das condições de serviços de  gestão de resíduos sólidos  nos  municípios. 
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A proposta contempla um planejamento para um período de 20 anos, com 

possibilidade de revisão há cada quatro anos. As propostas são caracterizadas como 

ações imediatas, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

 Assim as propostas deste Planejamento serão executadas após a aprovação 

do PIGIRS em cada um dos municípios. Após a exposição desta síntese de ações 

estratégicas  e prazos, foi  estabelecida a discussão entre os  presentes sobre os 

aspectos relevantes que se apresentam em relação aos resíduos sólidos e a 

viabilidade de sua implantação, além de  consultar todos os  presentes   sobre  sua 

manifestação  em relação ao proposto.  

 A coordenação desta Audiência Pública foi realizada pela Engenheira   

Sanitarista e Ambiental, Franscislani Denardi Motter, através da utilização de 

equipamento multimídia e exposição dialogada. 

Como informações complementares, a coordenadora desta Audiência Pública 

teceu considerações sobre uma análise de cenários futuros que contemplam a gestão 

dos resíduos sólidos no município, considerando o número de habitantes e o volume 

de resíduos sólidos produzidos em cada uma das áreas. Nesta exposição a 

coordenadora dos trabalhos desta Audiência Pública destacou ainda o montante 

financeiro que o município investe na gestão dos serviços para o destino dos resíduos 

hoje e a projeção deste valor   no período de 20 anos. Relatou ainda aos presentes 

que por força de Lei, o município terá que estabelecer uma taxa de prestação de 

serviços de recolhimento dos resíduos a partir do ano de 2016. 

Foi realizada ainda uma abordagem sobre a necessidade de implantação de 

um espaço de Controle  Social  para o monitoramento e avaliação  do PIGIRS.  

Em Paial foi criado o Conselho Municipal de Saneamento mas não está em 

funcionamento. Esse Conselho deve ser regulamentado para servir de mecanismo de 

controle social das ações do PIGIRS. Na sequência a Coordenadora dos trabalhos, 

Sra. Franscislani, através desta audiência possibilitou um espaço para reflexão, 

questionamentos e debates entre os presentes. 

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados, validando assim através desta audiência 

o Planejamento do PIGIRS. O município necessita de apoio para a regulamentação 

do Controle Social, assegurando assim o monitoramento e avaliação neste processo. 
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Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada. 

Observa-se uma certa fragilidade em relação a comunicação intersetorial  dos  

técnicos  deste  município para a realização  das ações do PIGIRS. 

 

Figura 217 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Paial 

 
Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 46 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE PAIAL – 

REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES  

Às nove horas do dia vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e quinze, tendo 

como local a Câmara de Vereadores – Rua Espírito Santo n°321 Centro, município de 

Paial, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os integrantes da equipe técnica do 

Consórcio Lambari, responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, a Sra. 

Francislani Denardi Motter- Engenheira Sanitarista e Ambiental, responsável técnica 

do Plano, acompanhada pelas Biólogas do Consórcio Lambari Simone Marció e 

Cláudia Schiavini, o Comitê Diretor Local e Grupo de Sustentação, tendo como 

finalidade a realização da Audiência Pública Municipal a qual serviu para a validação 

da Meta 4- Planejamento das ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de 

Referência. Inicialmente a Engenheira  Sanitarista e Ambiental Francislani Denardi 

Motter, responsável técnica do PIGIRS saudou a todos os presentes, salientando a 

importância  deste trabalho, agora na etapa de Planejamento das ações para  que 

atenda as reais necessidades  dos municípios. Realizou uma breve apresentação das 

etapas do PIGIRS realizadas até o momento. Como continuidade dos trabalhos 

Francislani Denardi Motter, apresentou todas as propostas indicadas pela equipe 

técnica responsável pelo PIGIRS, as quais passaram por uma análise preliminar feita 

pelos membros do Comitê Diretor Local do município de Paial, em que os mesmos 

realizaram alterações e apontaram prazos para a realização das ações. Ao fazer a 

leitura das ações a Eng. Francislani Denardi Motter salientou que todos os presentes 

poderiam concordar ou realizar alguma mudança quando julgassem necessárias. No 

decorrer da apresentação das ações ocorreram alterações referentes à: Óleos 

Comestíveis houve alteração da frase: “Criação de associações municipais para 

coleta e reutilização de óleos lubrificantes” para “Incentivar programas para população 

reutilizar estes resíduos como forma de fazer sabão e detergente e fazer a capacitação 

para reutilização dos óleos comestíveis” com isso a ação que estava excluída é 

inclusa, mas com esta devida mudança, considerando que esta ação deve ocorrer em 

curto prazo. Concluindo esta etapa a Eng. Francislani Denardi Motter prosseguiu com 

a apresentação falando da questão do contexto social e econômico do município, 

demonstrando um breve levantamento de custos com coleta e destinação final de 

resíduos sólidos em um horizonte de vinte anos para o município de Paial. Ressaltou 
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que deve existir uma cobrança de taxa de coleta de lixo no qual o modelo indicado é 

que seja autossustentável e que todos os municípios deverão se adequar até o ano 

de 2016 sendo esta uma exigência por Lei. Considerando o exposto para o Plano, na 

Meta 4- Planejamento das ações, os presentes aprovaram de forma unânime os 

demais aspectos propostos nesta audiência. Não havendo mais nada a tratar, a Eng. 

Francislani Denardi Motter encerrou a presente Audiência Pública, agradecendo a 

presença de todos e assim redigimos a presente ata, a qual foi escrita contendo os 

aspectos discutidos e aprovados que vai acompanhada da lista de presenças de todos 

os presentes. 
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Figura 218 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - 

Município de Paial (1)

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

486 

Figura 219 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Paial (2) 
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Figura 220 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Paial (3) 
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Figura 221 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Paial (4) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Peritiba 

Data da realização: 14/04/2015 das 19h30min às 21h15min 

Local de Realização: Auditório de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde. 

Número de participantes: 20 

Público Presente: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação Poder Legislativo do Município 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para a mobilização social da população participar 

desta audiência pública, a equipe Técnica do Consórcio Lambari estabeleceu um 

estreito canal de comunicação, através de uma reunião de trabalho com o Comitê 

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de fevereiro no município 

de Peritiba, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão de resíduos   

sólidos no município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta oportunidade, 

buscou-se uma maior aproximação e envolvimento dos diferentes atores locais 

ligados a esta área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde representantes do município estiveram presentes, construindo uma 

agenda de trabalhos.  Essa  agenda foi estabelecida inicialmente  através  de  Oficinas  

Técnicas  que antecederam as Audiências  Públicas da  Meta 4,  realizadas  em nível  

municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos  a serem 

apresentadas  no Planejamento das ações do PIGIRS  por parte dos representantes  

municipais.  

 Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamento das autoridades locais. Em seguida houve a apresentação da Síntese 

das ações propostas, para o Planejamento do PIGIRS. 

Esta apresentação  foi o resultado do trabalho  já avaliado  por representantes 

dos Comitês Diretores Locais, levando em conta as estratégias de ação dos resíduos 

sólidos para a melhoria das condições de serviços de  gestão de resíduos sólidos  nos  

municípios. A proposta contempla um planejamento para um período de 20 anos, com 
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possibilidade de revisão há cada quatro anos. As propostas são caracterizadas como 

ações imediatas, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

 Assim as propostas deste Planejamento serão executadas após a aprovação 

do PIGIRS em cada um dos municípios. Após a exposição desta síntese de ações 

estratégicas  e prazos, foi  estabelecida a discussão entre os  presentes sobre  os 

aspectos relevantes que se apresentam em relação aos resíduos sólidos e a 

viabilidade de sua implantação. Os presentes também foram consultados a respeito 

da sua opinião em relação ao proposto.  

 A coordenação desta Audiência Pública foi realizada pela Engenheira   

Ambiental, Franscislani Denardi Motter, através da utilização de equipamento 

multimídia e exposição dialogada. 

Como informações complementares, a coordenadora desta Audiência Pública 

teceu considerações sobre uma análise de cenários futuros que contemplam a gestão 

dos resíduos sólidos no município, considerando o número de habitantes e o volume 

de resíduos sólidos produzidos em cada uma das áreas. Nesta exposição a 

coordenadora dos trabalhos desta Audiência Pública destacou ainda o montante 

financeiro que o município investe na gestão dos serviços para o destino dos resíduos 

hoje e a projeção deste valor   no período de 20 anos.  Relatou ainda aos presentes 

que por força de Lei, o município terá que estabelecer uma taxa de  prestação  de 

serviços de recolhimento dos resíduos a partir do ano de 2016. 

 Foi realizada ainda uma abordagem sobre a necessidade de implantação de 

um espaço de Controle  Social  para o monitoramento e avaliação  do PIGIRS.  

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciada a importância deste Plano para o município de Peritiba, 

especialmente voltada para uma melhor gestão dos resíduos e qualidade de vida para 

as gerações futuras. 

Neste Planejamento existem programas significativos que contribuem muito 

para o envolvimento da população neste processo. Importante ressaltar o 

comprometimento do município frente as ações propostas a serem executadas por 

este Plano. Faz-se necessário, entretanto ampliar as formas de envolvimento e 

participação da população. 
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Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local. Importante ressaltar a relevante participação do poder 

legislativo neste processo. 

 

Figura 222 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Peritiba 

 
Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 47 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE PERITIBA – 

REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES  

Às dezenove horas e trinta minutos do dia quatorze do mês de abril do ano de dois 

mil e quinze, tendo como local o auditório da saúde – Rua Brasília s/n, município de 

Peritiba, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os integrantes da equipe técnica do 

Consórcio Lambari, responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, Sra. Francislani 

Denardi Motter- Engenheira Sanitarista e Ambiental, responsável técnica do Plano, 

acompanhada pela Sra. Marines Perondi, coordenadora dos trabalhos do PIGIRS, 

Neusa Poletto Pucci Assistente Social e ainda as Biólogas do Consórcio Lambari 

Simone Marció e Cláudia Schiavini, o Comitê Diretor Local e Grupo de Sustentação, 

para a realização da Audiência Pública Municipal a qual serviu para a validação da 

Meta 4 - Planejamento das ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência. 

Inicialmente a Engenheira Sanitarista e Ambiental Francislani Denardi Motter, 

responsável técnica do PIGIRS saudou a todos os presentes, salientando a 

importância deste trabalho, agora na etapa de Planejamento das ações para que 

atenda as reais necessidades dos municípios e realizando uma breve apresentação 

das etapas já realizadas até o momento. Como continuidade Sra. Francislani Denardi 

Motter apresentou todas as propostas indicadas pela equipe técnica responsável pelo 

PIGIRS, as quais passaram por uma análise pelos membros do Comitê Diretor Local 

do município de Peritiba onde os mesmo realizaram alterações e apontaram prazos 

para a realização das ações, ao fazer a leitura das ações a Eng. Francislani Denardi 

Motter salientou que todos os presentes poderiam concordar ou realizar alguma 

mudança quando julgassem necessário. Ao decorrer da apresentação das ações 

ocorreram algumas alterações referentes ao lixo domiciliar: a ação criação de 

legislação específica para obrigatoriedade de implantação de lixeiras individuais nas 

residências o prazo foi modificado de curto prazo para longo prazo; Instituir programas 

de monitoramento e controle da implantação e utilização correta das lixeiras 

modificou-se o prazo de contínuo para longo prazo; Padronização das lixeiras 

individuais modificado o prazo de curto prazo para longo prazo; Instituição de multa 

para o caso de acondicionamento inadequado ação excluída; Aquisição de caminhões 

adequados para realização da coleta seletiva ação excluída; Distribuição de sacolas 

plásticas específicas para coleta seletiva ação excluída; Já para a Limpeza Pública a 
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mudança ocorreu na ação de Criar cronograma com a finalidade de atender toda a 

área urbana dos municípios com serviço de varrição os presentes nesta audiência 

apontaram que este serviço deve ocorrer, mas de uma forma esporádica e não de 

curto prazo – Construção Civil todos os presentes concordaram que a ação da 

“realização de consórcio entre os municípios para aquisição de tecnologia móvel” deve 

ser uma ação fixa e não de longo prazo como estava sugerido. Concluindo a 

apresentações das ações a Eng. Francislani Denardi Motter passou a palavra para a 

Sra. Marines Perondi, coordenadora do PIGIRS, a qual apontou como deve ser o 

contexto social e econômico do município, demonstrou um breve levantamento de 

custos com coleta e destinação final de resíduos sólidos em um horizonte de vinte 

anos para o município de Peritiba. Resaltou que deve existir uma cobrança de taxa de 

coleta de lixo no qual o modelo indicado é que seja autossustentável e que todos os 

municípios deverão se adequar até o ano de 2016 sendo esta uma exigência por Lei. 

Considerando o exposto para o Plano, na Meta 4 - Planejamento das Ações, os 

presentes aprovaram de forma unânime os demais aspectos propostos nesta 

Audiência. Não havendo mais nada a tratar, a coordenadora do PIGIRS Sra. Marines 

Perondi juntamente com a Engenheira responsável Francislani Denardi Motter 

encerraram a presente Audiência Pública, agradecendo a presença de todos e assim 

redigimos a presente ata, a qual foi escrita contendo os aspectos discutidos e 

aprovados que vai acompanhada da lista de presenças de todos os presentes. 
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Figura 223 -  Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - 

Município de Peritiba (1)
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Figura 224 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Peritiba (2) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Piratuba 

Data da realização:  23/04/2015  

Local de Realização: Centro de Eventos de Piratuba – Rua Florianópolis, 246 

Balneário  

Número de participantes: 20 

Público Presente: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação  

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para a mobilização social da população participar 

desta audiência pública, a equipe Técnica do Consórcio Lambari estabeleceu um 

estreito canal de comunicação, através de uma reunião de trabalho com o Comitê 

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de fevereiro no município 

de Piratuba, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão de resíduos   

sólidos no município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta oportunidade, 

buscou-se uma maior aproximação e envolvimento dos diferentes atores  locais 

ligados a  esta área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde representantes do município estiveram presentes, construindo uma 

agenda de trabalhos.  Essa  agenda foi estabelecida inicialmente  através  de  Oficinas  

Técnicas  que antecederam as Audiências  Públicas da  Meta 4,  realizadas  em nível  

municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos  a serem 

apresentadas  no Planejamento das ações do PIGIRS  por parte dos representantes  

municipais.  

 Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamento das autoridades locais. Em seguida houve a apresentação da Síntese 

das ações propostas, para o Planejamento do PIGIRS. 

Esta apresentação  foi o resultado do trabalho  já avaliado  por representantes 

dos Comitês Diretores Locais, levando em conta as estratégias de ação dos resíduos 

sólidos para a melhoria das condições de serviços de  gestão de resíduos sólidos  nos  

municípios. A proposta contempla um planejamento para um período de 20 anos, com 
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possibilidade de revisão há cada quatro anos.  As propostas são caracterizadas como 

ações imediatas, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

Assim as propostas deste Planejamento serão executadas após a aprovação 

do PIGIRS em cada um dos municípios. Após a exposição desta síntese de ações 

estratégicas e prazos, foi estabelecida a discussão entre os presentes sobre os 

aspectos relevantes que se apresentam em relação aos resíduos sólidos e a 

viabilidade de sua implantação e houve consulta a todos os presentes sobre sua 

manifestação em relação ao proposto.  

 A coordenação desta Audiência Pública foi realizada pela Engenheira 

Sanitarista e Ambiental, Franscislani Denardi Motter, através da utilização de 

equipamento multimídia e exposição dialogada. 

Como informações complementares, a coordenadora desta Audiência Pública 

teceu considerações   sobre   uma análise de cenários futuros que contemplam a 

gestão dos resíduos sólidos no município, considerando o número de habitantes e o 

volume de resíduos sólidos produzidos em cada uma das áreas. Nesta exposição a 

coordenadora dos trabalhos desta audiência Pública destacou ainda o montante 

financeiro que o município investe na gestão dos serviços para o destino dos resíduos   

hoje e a projeção deste valo no período de 20 anos. Relatou ainda aos presentes que 

por força de Lei, o município terá que estabelecer uma taxa de prestação  de serviços 

de recolhimento dos resíduos a partir do ano de 2016. 

 Foi realizada ainda uma abordagem sobre a necessidade de implantação de 

um espaço de Controle  Social  para o monitoramento e avaliação  do PIGIRS.  

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciada a importância deste Plano para o município de Piratuba, 

especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos resíduos e qualidade 

de vida para as gerações futuras. 

Existem programas significativos que contribuem muito para o envolvimento da 

população neste processo. Importante ressaltar a necessidade de comprometimento 

da equipe técnica município frente às ações propostas a serem executadas por este 

Plano. Faz-se necessário, entretanto ampliar as formas de envolvimento e 

participação da população. Foi relatada uma grande dificuldade em realizar uma 
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mobilização comunitária para este evento, devido ao excesso de atividades previstas 

no município neste período. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local. Observamos uma grande dificuldade de mobilização social 

para assegurar a participação popular neste processo. 

Piratuba, por ser um município cuja economia tem como um dos focos 

principais o Turismo, terá que buscar boas alternativas de gestão de resíduos. Existe 

a necessidade de ampliar mecanismos de mobilização social através de um trabalho 

interdisciplinar das equipes técnicas deste município. 

 

Figura 225 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Piratuba 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 48 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS  DA CIDADE DE PIRATUBA – 

REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES  

Às nove horas do dia vinte e três do mês de abril do ano de dois mil e quinze, tendo 

como local o auditório da Secretária de Turismo – Rua Florianópolis, n° 246, município 

de Piratuba, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os integrantes da equipe técnica 

do Consórcio Lambari, responsável pela elaboração do PIGIRS/AMAUC, Sra. 

Francislani Denardi Motter- Engenheira Sanitarista e Ambiental, responsável técnica 

do Plano, acompanhada pela Assistente Social Neusa Poletto Pucci e pelas Biólogas 

do Consórcio Lambari Simone Marció e Claudia Schiavini, o Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação e o Prefeito municipal Claudirlei Dorini para a realização da 

Audiência Pública Municipal a qual serviu para a validação da Meta 4- Planejamento 

das ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência. Inicialmente a 

Engenheira Sanitarista e Ambiental  Francislani Denardi Motter, responsável técnica 

do PIGIRS saudou a todos os presentes, salientando a importância deste trabalho, 

agora na etapa de Planejamento das ações para que atenda as reais necessidades 

dos municípios e realizando uma breve apresentação das etapas realizadas até o 

momento. Como continuidade Sra. Francislani Denardi Motter apresentou todas as 

propostas indicadas pela equipe técnica responsável pelo PIGIRS, as quais passaram 

por uma análise preliminar pelos membros do Comitê Diretor Local do município de 

Piratuba onde os mesmo realizaram alterações e apontaram prazos para a realização 

das ações. Ao fazer a leitura das ações a Eng. Francislani Denardi Motter salientou 

que todos os presentes poderiam concordar ou realizar alguma mudança quando 

julgassem necessário. No decorrer da apresentação das ações ocorreram algumas 

alterações referentes à Construção Civil todos os presentes concordaram que a ação 

“Estabelecer via Legislação as diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa 

Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e para os Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos grandes 

geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os geradores” 

deverá ser uma ação mantida no plano e tendo como prazo de execução curto prazo. 

Ação para Óleos Comestíveis “Criação de associações municipais para coleta e 

reutilização de óleos comestíveis” tal ação deve ser mudada para “Criar capacitações 

no município para coleta e reutilização de óleos comestíveis” em um prazo imediato. 
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Outra alteração foi referente à tabela Estratégias de implementação e redes de áreas 

de manejo local ou regional quando fala a respeito dos Lev’s. Foi feita a retirada dos 

16 pontos de entrega voluntárias apontadas no plano por considerar que a cidade de 

Piratuba já possui 50 ecopontos. Houve ainda uma alteração quanto ao número de 

unidades de compostagem: O plano apontava 6 e o número correto é 7. Concluindo a 

apresentações das ações a Eng. Francislani Denardi Motter prosseguiu com a 

apresentação Demonstrando a questão do contexto social e econômico do município, 

relando um breve levantamento de custos com coleta e destinação final de resíduos 

sólidos em um horizonte de vinte anos para o município de Piratuba, frisando que deve 

existir uma cobrança de taxa de coleta de lixo no qual o modelo indicado é que seja 

autossustentável e que todos os municípios deverão se adequar até o ano de 2016 

sendo esta uma exigência por Lei. Considerando o exposto para o Plano, na Meta 4- 

Planejamento das ações, os presentes aprovaram de forma unânime os demais 

aspectos propostos nesta audiência. Não havendo mais nada a tratar, a Eng. 

Francislani Denardi Motter encerrou a presente Audiência Pública, agradecendo a 

presença de todos e assim redigimos a presente ata, a qual foi escrita contendo os 

aspectos discutidos e aprovados que vai acompanhada da lista de presenças de todos 

os presentes. 
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Figura 226 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Piratuba (1) 
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Figura 227 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Piratuba (2) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Presidente Castello 

Branco 

Data da realização: 16/04/2015. 

Local de Realização: Auditório da Secretaria Municipal de Educação  

Número de participantes: 104 Público Presente: Equipe Técnica do Consórcio 

Lambari, Comitê Diretor Local, Grupo de Sustentação Poder Executivo e Legislativo 

do Município 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para a mobilização social da população participar 

desta audiência pública, a equipe Técnica do Consórcio Lambari estabeleceu um 

estreito canal de comunicação, através de uma reunião de trabalho com o Comitê 

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de fevereiro no município 

de Presidente Castello Branco, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão 

de resíduos sólidos no município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta 

oportunidade, buscou-se uma maior aproximação e envolvimento dos diferentes 

atores  locais ligados a  esta área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde representantes do município estiveram presentes, construindo uma 

agenda de trabalhos.  Essa agenda foi estabelecida,  inicialmente  através  de  Oficinas  

Técnicas  que antecederam as Audiências  Públicas da  Meta 4,  realizadas  em nível  

municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos  a serem 

apresentadas  no Planejamento das ações do PIGIRS  por parte dos representantes  

municipais.  

 Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamento das autoridades locais. Em seguida houve a apresentação da Síntese 

das ações  propostas, para o Planejamento  do PIGIRS. 

Esta apresentação foi o resultado do trabalho  já avaliado  por representantes 

dos Comitês Diretores Locais, levando em conta as estratégias de ação dos resíduos 

sólidos para a melhoria das condições de serviços de  gestão de resíduos sólidos  nos  

municípios. A proposta contempla um planejamento para um período de 20 anos, com 
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possibilidade de revisão há cada quatro anos.  As propostas são caracterizadas como 

ações imediatas, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

 Assim as propostas deste Planejamento serão executadas após a aprovação 

do PIGIRS em cada um dos municípios. Após a exposição desta síntese de ações 

estratégicas  e prazos, foi  estabelecida a discussão entre os  presentes sobre   os 

aspectos relevantes que se apresentam em relação aos resíduos sólidos e a 

viabilidade de sua implantação, também todos os presentes foram consultados sobre  

sua manifestação  em relação ao proposto.  

 A coordenação desta Audiência Pública foi realizada pela   Engenheira   

Sanitarista e Ambiental, Franscislani Denardi Motter, através da utilização de 

equipamento multimídia e exposição dialogada. 

Como informações complementares, a coordenadora do PIGIRS,  Sra. Marines 

Ribeiro  Perondi,  presente nesta Audiência Pública teceu  considerações   sobre   uma 

análise de  cenários  futuros  que  contemplam  a gestão   dos  resíduos   sólidos   no 

município, considerando o número de  habitantes e  o  volume de resíduos  sólidos  

produzidos em cada uma das áreas. Nesta exposição a coordenadora dos trabalhos 

desta Audiência Pública destacou ainda o montante financeiro que o município investe 

na gestão dos serviços para o destino dos resíduos hoje e a projeção deste valor   no 

período de 20 anos. Relatou ainda aos presentes que por força de Lei, o município 

terá que estabelecer uma taxa de prestação de serviços de recolhimento dos resíduos 

a partir do ano de 2016. Foi realizada ainda uma abordagem sobre a necessidade de 

implantação de um espaço de Controle  Social  para o monitoramento e avaliação  do 

PIGIRS.  

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciado a importância deste Plano para o município de Presidente 

Castello Branco, especialmente voltadas para dar sustentabilidade a gestão dos 

resíduos e qualidade de vida para as gerações futuras. 

Existem programas significativos que contribuem muito para o envolvimento da 

população neste processo. Importante ressaltar o comprometimento do município 

frente as ações propostas a serem executadas por este Plano. Faz-se necessário, 

entretanto manter as formas de envolvimento e participação da população, foi relatada 
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uma grande facilidade de envolvimento e em realizar mobilização comunitária para 

este evento, devido ao trabalho que já vem sendo realizado no município. 

 Será necessária uma maior orientação sobre a regulamentação de um espaço 

de Controle Social para assegurar monitoramento e avaliação deste Plano. 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local frente a temática apresentada e consideraram relevantes as 

informações trazidas como síntese de arranjos intermunicipais, apresentados pela 

Equipe do Consórcio Lambari no aspecto técnico. Existe necessidade de manter e 

ampliar mecanismos de mobilização social. 

Este município, destaca-se pelo trabalho que já vem realizando em relação a 

gestão de resíduos sólidos, aspecto este, que facilitou muito a participação  de 

representantes   comunitários para  o processo. 

 

Figura 228 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Presidente Castello 

Branco 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 49 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE PRESIDENTE 

CASTELLO BRANCO – REGIÃO DA AMAUC- META 4 - PLANEJAMENTO DAS 

AÇÕES  

Às dezenove e trinta horas do dia dezesseis do mês de abril do ano de dois mil e 

quinze, tendo como local o centro de convivência dos idosos, situado na rua Alberto 

Ernesto Lang nº 29, município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa 

Catarina, reuniram-se os integrantes da equipe técnica do Consórcio Lambari a 

Engenheira Sanitarista e Ambiental, Francislani Denardi Motter, responsável pela 

elaboração do PIGIRS/AMAUC, juntamente com o Auxiliar Administrativo Jackson 

Antônio Bólico, o Comitê Diretor Local municipal do plano coordenado pela Sra. Leila 

Frigo Bet, Grupo de Sustentação, secretários municipais, vereadores, o prefeito 

municipal Cláudio Sartori para a realização da Audiência Pública Municipal a qual 

serviu para a validação da Meta 4 - Planejamento das ações do PIGIRS, conforme 

dispõe o Termo de Referência. Primeiramente o Prefeito Municipal o Sr. Cláudio 

Sartori, deu abertura a audiência pública, dando destaque a importância do plano para 

algumas questões pontuais do município, já que o mesmo possui tratamento dos 

resíduos gerados no próprio município, onde o mesmo possui aterro sanitário próprio. 

Para dar andamento ao evento, o prefeito municipal passou a palavra para a 

engenheira responsável pelo plano a Sra. Francislani Denardi Motter, a qual saudou 

a todos os presentes, salientando a importância deste trabalho, agora na etapa de 

Planejamento das ações para que atenda as reais necessidades dos municípios e 

realizando uma breve apresentação das etapas já realizadas até o momento. Como 

continuidade a Eng. Francislani Denardi Motter apresentou todas as propostas 

indicadas pela equipe técnica responsável pelo PIGIRS, as quais passaram por uma 

análise pelos membros do Comitê Diretor Local do município de Presidente Castello 

Branco onde os mesmos realizaram alterações e apontaram prazos para a realização 

das ações, ao fazer a leitura das ações a Eng. Francislani Denardi Motter salientou 

que todos os presentes pudessem concordar ou realizar alguma mudança quando 

julgassem necessário. Ao decorrer da apresentação das ações ocorreram alguns 

questionamentos por parte dos presentes, com relação aos dados apontados na 

apresentação, os quais foram sanados pela engenheira. Concluindo a apresentações 

das ações a prosseguiu-se com a apresentação da Eng. Francislani Denardi Motter 
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falando da questão do contexto social e econômico do município, mostrando um 

levantamento de custos com coleta e destinação final de resíduos sólidos em um 

horizonte de vinte anos para o município de Presidente Castello Branco, frisando que 

deve existir uma cobrança de taxa de coleta de lixo no qual o modelo indicado é que 

seja autossustentável e que todos os municípios deverão se adequar até o ano de 

2016 sendo esta uma exigência legal. Considerando o exposto para o Plano, na Meta 

4- Planejamento das ações, os presentes aprovaram de forma unânime os demais 

aspectos propostos nesta audiência. Não havendo mais nada a tratar, a engenheira 

responsável pelo plano Francislani Denardi Motter, encerrou a presente Audiência 

Pública, agradecendo a presença de todos e assim redigimos a presente ata, a qual 

foi escrita contendo os aspectos discutidos e aprovados que vai acompanhada da lista 

de presenças de todos os presentes. 
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Figura 229 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Presidente Castello Branco (1) 
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Figura 230 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Presidente Castello Branco (2) 
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Figura 231 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Presidente Castello Branco (3) 
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Figura 232 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Presidente Castello Branco (4) 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

512 

Figura 233 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Presidente Castello Branco (5) 
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Figura 234 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Presidente Castello Branco (6) 
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Figura 235 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Presidente Castello Branco (7) 
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Figura 236 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Presidente Castello Branco (8) 
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Figura 237 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Presidente Castello Branco (9) 
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Figura 238 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Presidente Castello Branco (10) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Seara 

Data da realização:  24/04/2015 

Local de realização: Auditório da Secretaria Municipal de Educação  

Número de participantes: 96  

Público presente: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

População em Geral. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para a mobilização social da população participar 

desta audiência pública, a equipe Técnica do Consórcio Lambari estabeleceu um 

estreito canal de comunicação, através de uma reunião de trabalho com o Comitê 

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de fevereiro no município 

de Seara, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão de resíduos   sólidos 

no município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta oportunidade, buscou-se 

uma maior aproximação e envolvimento dos diferentes atores  locais ligados a  esta 

área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde representantes do município estiveram presentes, construindo uma 

agenda de trabalhos.  Essa agenda, foi estabelecida inicialmente através de Oficinas 

Técnicas que antecederam as Audiências Públicas da Meta 4, realizadas em nível 

municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos a serem 

apresentadas no Planejamento das ações do PIGIRS por parte dos representantes 

municipais.  

 Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamento das autoridades locais. Em seguida houve a apresentação da Síntese 

das ações  propostas, para o Planejamento  do PIGIRS. 

Esta apresentação foi o resultado do trabalho  já avaliado  por representantes 

dos Comitês Diretores Locais, levando em conta as estratégias de ação dos resíduos 

sólidos para a melhoria das condições de serviços de  gestão de resíduos sólidos  nos  

municípios. A proposta contempla um planejamento para um período de 20 anos, com 
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possibilidade de revisão há cada quatro anos.  As propostas são caracterizadas como 

ações imediatas, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

 Assim as propostas deste Planejamento serão executadas após a aprovação 

do PIGIRS em cada um dos municípios. Após a exposição desta síntese de ações 

estratégicas e prazos, foi estabelecida a discussão entre os presentes sobre   os 

aspectos relevantes que se apresentam em relação aos resíduos sólidos e a 

viabilidade de sua implantação, além de consultar todos os presentes sobre sua 

manifestação em relação ao proposto.  

 A coordenação desta Audiência Pública foi realizada pela Engenheira   

Ambiental, Franscislani Denardi Motter, através da utilização de equipamento 

multimídia e exposição dialogada. 

Como informações complementares, a coordenadora do PIGIRS  Professor  Dr. 

Dirceu  Scaratti, presente nesta Audiência Pública teceu  considerações   sobre   uma 

análise de  cenários  futuros  que  contemplam  a gestão   dos  resíduos   sólidos   no 

município, considerando o número de  habitantes e  o  volume de resíduos  sólidos  

produzidos em cada uma das áreas. Nesta exposição a coordenadora dos trabalhos 

desta audiência Pública destacou ainda o montante financeiro que o município investe 

na gestão dos serviços para o destino dos resíduos hoje e a projeção deste valor   no 

período de 20 anos. Relatou ainda aos presentes que por força de Lei, o município 

terá que estabelecer uma taxa de  prestação  de serviços de recolhimento dos 

resíduos a partir do ano de 2016. Foi realizada ainda uma abordagem sobre a 

necessidade de implantação de um espaço de Controle  Social  para o monitoramento 

e avaliação  do PIGIRS.  

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados e houveram manifestações assim 

descritas: Foi evidenciada a importância deste Plano para o município de Seara 

especialmente voltado para dar sustentabilidade à gestão dos resíduos e qualidade 

de vida para as gerações futuras. 

 Existem programas significativos que contribuem muito para o envolvimento 

dapopulação neste processo. Importante ressaltar a necessidade de 

comprometimento do município frente as ações propostas a serem executadas por 

este Plano.  Foram encontrados novos mecanismos de envolvimento e participação 
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da população. Foi relatada por parte da equipe  do Comitê  Diretor Local  uma grande 

dificuldade em realizar mobilização comunitária para este evento, anteriormente 

devido ao excesso de atividades previstas no município que  demandavam  o 

envolvimento e a participação  popular. Por ter sido desenvolvido no período  noturno, 

houve uma maior adesão . 

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local. Existe necessidade de ampliar mecanismos de mobilização 

social através de um trabalho interdisciplinar das equipes técnicas deste município. 

 

Figura 239 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Seara 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 50 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE SEARA – 

REGIÃO DA AMAUC- META 4 - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES  

Às dezenove horas do dia vinte e quatro do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 

tendo como local o auditório da prefeitura municipal, situado na Avenida Lauro Muller  

nº 240, município de Seara, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os integrantes da 

equipe técnica do Consórcio Lambari a Engenheira Ambiental Sanitarista, Francislani 

Denardo Motter, e o Professor Dirceu Scaratti, responsável pela elaboração do 

PIGIRS/AMAUC, o Comitê Diretor Local, Grupo de Sustentação e vereadores para a  

realização da Audiência Pública Municipal a qual serviu para a validação da Meta 4- 

Planejamento das ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência. Para 

dar andamento ao evento a Eng. Francislaini Denardi Motter saudou a todos os 

presentes, salientando a importância deste trabalho, agora na etapa de Planejamento 

das ações para que atenda as reais necessidades dos municípios e realizando uma 

breve apresentação das etapas já realizadas até o momento.  Como continuidade a 

Eng. Francislaini Denardi Motter apresentou todas as propostas indicadas pela equipe 

técnica responsável pelo PIGIRS, as quais passaram por uma análise pelos membros 

do Comitê Diretor Local do município de Seara onde os mesmos realizaram alterações 

e apontaram prazos para a realização das ações, ao fazer a leitura das ações a Eng. 

Francislaini Denardi Motter salientou que todos os presentes pudessem concordar ou 

realizar alguma mudança quando julgassem necessário. Ao decorrer da apresentação 

das ações ocorreram alguns questionamentos por parte dos presentes, com relação 

aos dados apontados na apresentação, os quais foram sanados pela coordenadora. 

Concluindo a apresentações das ações a prosseguiu-se com a apresentação da Eng. 

Francislaini Denardi Motter, falando da questão do contexto social e econômico do 

município, mostrando um prevê levantamento de custos com coleta e destinação final 

de resíduos sólidos em um horizonte de vinte anos para o município de Seara, frisando 

que deve existir uma cobrança de taxa de coleta de lixo no qual o modelo indicado é 

que seja autossustentável e que todos os municípios deverão se adequar até o ano 

de 2016 sendo esta uma exigência por Lei. Considerando o exposto para o Plano, na 

Meta 4 - Planejamento das ações, os presentes aprovaram de forma unânime os 

demais aspectos propostos nesta audiência. Não havendo mais nada a tratar, a 

coordenadora do plano Marines Perondi, encerrou a presente Audiência Pública, 
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agradecendo a presença de todos e assim redigimos a presente ata, a qual foi escrita 

contendo os aspectos discutidos e aprovados que vai acompanhada da lista de 

presenças de todos os presentes. 
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Figura 240 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 

Seara (1)
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Figura 241 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Seara (2) 
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Figura 242 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Seara (3) 
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Figura 243 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Seara (4) 
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Figura 244 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Seara (5) 
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Figura 245 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Seara (6) 
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Figura 246 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Seara (7) 
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Figura 247 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Seara (8) 
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Figura 248 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Seara (9) 
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Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Xavantina 

Data da realização:  22/04/2015 

Local de Realização: Auditório da Secretaria Municipal de Educação  

Número de participantes: 34 

Público Presente: Equipe Técnica do Consórcio Lambari, Comitê Diretor Local, 

Grupo de Sustentação. 

Descrição da atividade realizada: A descrição da reunião está contemplada 

através da ata desta audiência a seguir. 

Metodologia utilizada: Para a mobilização social da população participar 

desta audiência pública, a equipe Técnica do Consórcio Lambari estabeleceu um 

estreito canal de comunicação, através de uma reunião de trabalho com o Comitê 

Diretor Local e o Grupo de Sustentação, realizada no mês de fevereiro no município 

de Xavantina, onde se estabeleceu um amplo debate sobre a gestão de resíduos   

sólidos no município e os impactos acarretados pelo PIGIRS. Nesta oportunidade, 

buscou-se uma maior aproximação e envolvimento dos diferentes atores locais 

ligados a esta área. 

Posteriormente, realizou-se ainda uma reunião com todos os Comitês Diretores 

Locais onde representantes do município estiveram presentes, construindo uma 

agenda de trabalhos.  Essa agenda foi estabelecida, inicialmente através de Oficinas 

Técnicas que antecederam as Audiências Públicas da Meta 4, realizadas em nível 

municipal, para apreciação e análise das ações estratégicas de resíduos a ser 

apresentadas no Planejamento das ações do PIGIRS por parte dos representantes 

municipais.  

 Na Audiência Pública houve uma exposição dialogada, inicialmente com 

pronunciamento das autoridades locais. Em seguida houve a apresentação da Síntese 

das ações  propostas, para o Planejamento  do PIGIRS. 

Esta apresentação foi o resultado do trabalho  já avaliado  por representantes 

dos Comitês Diretores Locais, levando em conta as estratégias de ação dos resíduos 

sólidos para a melhoria das condições de serviços de  gestão de resíduos sólidos  nos  

municípios. A proposta contempla um planejamento para um período de 20 anos, com 
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possibilidade de revisão há cada quatro anos.  As propostas são caracterizadas como 

ações imediatas, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

 Assim as propostas deste Planejamento serão executados após a aprovação 

do PIGIRS em cada um dos municípios. Após a exposição desta síntese de ações 

estratégicas e prazos, foi estabelecida a discussão entre os presentes sobre   os 

aspectos relevantes que se apresentam em relação aos resíduos sólidos e a 

viabilidade de sua implantação e foram consultados todos os presentes sobre sua 

manifestação em relação ao proposto.  

 A coordenação desta Audiência Pública foi realizada pela Engenheira 

Ambiental, Franscislani Denardi Motter, através da utilização de equipamento 

multimídia e exposição dialogada. 

Como informações complementares, Franscislani teceu considerações sobre   

uma análise de cenários futuros que contemplam a gestão dos resíduos sólidos no 

município, considerando o número de habitantes e o volume de resíduos sólidos 

produzidos em cada uma das áreas. Nesta exposição a coordenadora dos trabalhos 

desta Audiência Pública destacou ainda o montante financeiro que o município investe 

na gestão dos serviços para o destino dos resíduos hoje e a projeção deste valor   no 

período de 20 anos.  Relatou ainda aos presentes que por força de Lei, o município 

terá que estabelecer uma taxa de prestação de serviços de recolhimento dos resíduos 

a partir do ano de 2016. Foi realizada ainda uma abordagem sobre a necessidade de 

implantação de um espaço de Controle Social para o monitoramento e avaliação do 

PIGIRS.  

Encaminhamentos técnicos: Após a realização da exposição proposta, a 

plenária aprovou os aspectos apresentados. Faz-se necessário, entretanto ampliar as 

formas de envolvimento e participação da população foi relatada uma menor 

dificuldade em realizar mobilização comunitária para este evento, devido ao  

envolvimento das áreas  técnicas  interdisciplinares  

Avaliação da Equipe do Consórcio Lambari: Considerando o envolvimento 

e articulação da população nesta Audiência Pública, a equipe avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que o objetivo principal da audiência foi atingido, na medida 

em que os participantes externaram sua opinião trazendo reflexões interessantes 

acerca do contexto local. Existe necessidade de manter e ampliar mecanismos de 
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mobilização social através de um trabalho permanente interdisciplinar das equipes 

técnicas deste município. 

 

Figura 249 - Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de Xavantina 

  

  Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 51 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE XAVANTINA – 

REGIÃO DA AMAUC- META 4- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES - 

Às quatorze horas do dia vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 

tendo como local o Auditório da Cessa da Cultura – Rua Rio Branco n°410 Centro, 

município de Xavantina, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os integrantes da 

equipe técnica do Consórcio Lambari, responsável pela elaboração do 

PIGIRS/AMAUC, Sra. Francislani Denardi Motter Engenheira Sanitarista e Ambiental 

, responsável técnica do Plano, acompanhada pelas Biólogas do Consórcio Lambari 

Simone Marció e Cláudia Schiavini, o Comitê Diretor Local e Grupo de Sustentação, 

tendo como finalidade a realização da Audiência Pública Municipal a qual serviu para 

a validação da Meta 4- Planejamento das ações do PIGIRS, conforme dispõe o Termo 

de Referência. Inicialmente a Engenheira Sanitarista e Ambiental Francislani Denardi 

Motter, responsável técnica do PIGIRS saudou a todos os presentes, salientando a 

importância deste trabalho, agora na etapa de Planejamento das ações para que 

atenda as reais necessidades dos municípios e realizando uma breve apresentação 

das etapas já realizadas até o momento. Depois de feito uma apresentação geral a 

Sra. Francislani Denardi Motter apresentou todas as propostas indicadas pela equipe 

técnica responsável pelo PIGIRS, as quais passaram por uma análise preliminar pelos 

membros do Comitê Diretor Local do município de Xavantina aonde os mesmo 

realizaram alterações e apontaram prazos para a realização das ações. Ao fazer a 

leitura das ações a Eng. Francislani Denardi Motter salientou que todos os presentes 

poderiam concordar ou realizar alguma mudança quando julgassem necessário. No 

decorrer da apresentação das ações ocorreram alterações referentes à: Óleos 

Comestíveis ação “Criação de associações municipais para coleta e reutilização de 

óleos comestíveis” tal ação deve ser mudada para “Criar capacitações no município 

para coleta e reutilização de óleos comestíveis” deve ser realizada está ação em curto 

prazo. Concluindo a apresentações das ações a Eng. Francislani Denardi Motter 

prosseguiu com a apresentação relatando a questão do contexto social e econômico 

do município, demonstrando um breve levantamento de custos com coleta e 

destinação final de resíduos sólidos em um horizonte de vinte anos para o município 

de Xavantina. Ressaltando que deve existir uma cobrança de taxa de coleta de lixo 

no qual o modelo indicado é que seja autossustentável e que todos os municípios 
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deverão se adequar até o ano de 2016 sendo esta uma exigência por Lei. 

Considerando o exposto para o Plano, na Meta 4 - Planejamento das ações, os 

presentes aprovaram de forma unânime os demais aspectos propostos nesta 

audiência. Não havendo mais nada a tratar, a Eng. Francislani Denardi Motter 

encerrou a presente Audiência Pública, agradecendo a presença de todos e assim 

redigimos a presente ata, a qual foi escrita contendo os aspectos discutidos e 

aprovados que vai acompanhada da lista de presenças de todos os presentes. 
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Figura 250 – Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 

Xavantina (1)
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Figura 251 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Xavantina (2) 
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Figura 252 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Xavantina (3) 
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Figura 253 - Lista de Presença Audiência Pública Municipal Meta 4 - Município de 
Xavantina (4) 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

541 

1.7. RELATO DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA META 5 – PROCESSO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO PIGIRS 

 

Todo o processo de planejamento pressupõe mecanismos para a sua 

implementação.  Com a validação do PIGIRS se iniciou uma nova etapa de trabalho, 

junto a todos os municípios da região AMAUC, para estabelecer novos espaços 

participativos. 

Nesta perspectiva é de responsabilidade do poder público, do Comitê Diretor e 

do Grupo de Sustentação não permitir que existam espaços vazios entre a 

formalização do PIGIRS e a sua implantação.  

As agendas de implementação e monitoramento do PIGIRS tem como principal 

objetivo dar continuidade para as diretrizes, metas e ações estratégicas através de 

agendas de execução, diante das ações planejadas bem como o prazo estabelecido 

para o seu cumprimento. 

Assim sendo, como primeira etapa desta agenda de implementação foi 

realizada uma Oficina de trabalho com os Comitês Diretores Locais, coordenada pela 

equipe técnica   do Consórcio Lambari, que após uma análise das possibilidades das 

formas de monitoramento e avaliação apontou alternativas possíveis de serem 

aplicadas. As agendas de implementação do PIGIRS,   propostas pela Equipe Técnica 

do Consórcio Lambari, levaram em conta a Educação Ambiental e a capacitação 

permanente para a melhoria de seu desempenho e do seu resultado. Na mesma 

oficina, após discussão com os representantes dos Comitês Diretores Locais, a 

análise foi apresentada e ajustada a realidade local de cada um dos municípios. 

 

1.7.1. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA OFICINA REFERENTE À META 5 – PROCESSO 

DE IMPLEMENTAÇÃO DO PIGIRS 

 

Por ser esta a última oficina a ser realizada para a construção do PIGIRS a 

forma de mobilização social foi intensa, realizada através de convites formais por 

ofício e ainda através de telefonemas e e-mails. Todos os municípios se fizeram 

presentes, com exceção do município de Xavantina, que não esteve presente e nem 

justificou a não participação. 
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Data da realização da Oficina: 06 de maio de 2015 

Horário: das 08h30min às 11 horas 

Local: Sala de Reuniões da AMAUC 

Número de participantes: 62 

Participantes: Equipe Técnica do Consórcio Lambari e Comitês Diretores 

Locais dos 4 Polos. 

Objetivo desta atividade: 

 Elaborar a Agenda de implantação e Monitoramento do PIGIRS; 

 Estabelecer um espaço de reflexão, participação através da construção 

das agendas setoriais de resíduos sólidos; e 

 Instalar Ouvidorias municipais ou regional. 

Descrição da atividade realizada: Relatada através da ata da reunião a 

seguir. 

Metodologia utilizada: A condução dos trabalhos desta oficina, foi realizada 

através de uma exposição dialogada utilizando como principal ferramenta 

equipamento multimídia slides, que ilustraram os conteúdos apresentados. A 

coordenação desta oficina foi da Sra. Marines Ribeiro Perondi, também coordenadora 

dos trabalhos do PIGIRS da AMAUC, complementada por informações técnicas do 

Professor, Dr. Dirceu Scaratti e Franscislani Denardi Motter Engenheira Sanitarista e 

Ambiental. 

 Encaminhamentos Técnicos: Considerando o deliberado nesta oficina 

técnica, Dr. Dirceu enfatizou a importância do investimento público na gestão dos 

resíduos sólidos, assegurado através de recursos públicos federais, estadual e 

municipal. Em se tratando de recursos municipais é importante um planejamento 

orçamentário para este fim, através das leis orçamentárias tais como Plano Plurianual, 

Lei Orçamentária Anual. Estar atento para os editais do Ministério do Meio Ambiente.  

Outro aspecto importante é a revisão deste PIGIRS há cada quatro anos, 

segundo o termo de referência. Deverão ser utilizados indicadores de desempenho e 

rotinas de avaliação. Os indicadores de monitoramento e avaliação podem ser 

registrados através de planilhas registros, software. O documento do PIGIRS aponta 

23 indicadores. 
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Por esta oficina de trabalho, deliberou-se por instalar as Ouvidorias Municipais, 

neste sentido cada município deverá nominar um técnico, para receber as denúncias 

do não funcionamento da gestão de resíduos sólidos e repassar para a equipe de 

Consórcio Lambari. 

 Enfatizou-se ainda a importância do Controle Social (Conselho) como 

organismo fiscalizador das ações do PIGIRS. 

A avaliação deste Plano poderá ser ainda através de um Seminário Regional 

da AMAUC, realização de Conferências e ainda um espaço permanente de discussão, 

através da formação do Colegiado Regional de Gestão de Resíduos Sólidos da 

AMAUC. 

Avaliação Técnica da Equipe Lambari: A equipe técnica avalia como sendo 

válida esta etapa, uma vez que esta oficina alcançou os objetivos propostos, trouxe à 

tona importantes reflexões, ressaltados ainda pela expressiva participação e 

representatividade. 

 
Figura 254 – Oficina final do PIGIRS – Meta 5 

  
  Fonte: Consórcio Lambari, 2015. 
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ATA 52 - OFICINA DE  IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PIGIRS - META 

05  – PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS 

SÓLIDOS – REGIÃO DA AMAUC 

Às nove horas do dia seis do mês de maio do ano de dois mil e quinze, tendo como 

local a sala de reuniões da AMAUC – Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 

Offices – 12º andar, município de Concórdia, Estado de Santa Catarina, reuniram-se 

os integrantes da equipe técnica do Consórcio Lambari, responsável pela elaboração 

do PIGIRS/AMAUC, a Sra. Francislani Denardi Motter - Engenheira Sanitarista e 

Ambiental, responsável técnica do Plano, acompanhada pela estagiária de 

Engenharia Sanitária e Ambiental Jéssica Cosmann, pelas as Biólogas do Consórcio 

Lambari Simone Marció e Claudia Schiavini, pelo Auxiliar administrativo Jackson 

Bólico, Fabiola Bassi Bordin assessora de imprensa, a Sra. Marines Perondi 

coordenadora dos trabalhos do PIGIRS, a Sra. Neusa Maria Poletto Pucci – Assistente 

Social, Sr. Dirceu Scaratti e a responsável pela consultoria, fiscalização e 

acompanhamento da elaboração do PIGIRS Sra. Fátima Maria Franz Hermes, 

juntamente com os membros dos Comitês Diretores Locais dos municípios da 

AMAUC, exceto o município de Xavantina e Grupo de Sustentação dos municípios de 

Concórdia e Itá. Reuniram-se para a realização da oficina de trabalho da Meta 5- 

Implementação e Divulgação do PIGIRS, conforme dispõe o Termo de Referência. 

Inicialmente Sra. Marines Perondi, coordenadora dos trabalhos do PIGIRS saudou a 

todos os presentes, detalhando os assuntos a serem tratados nesta oficina os quais 

compreendem na definição da Agenda de Implantação e Monitoramento do PIGIRS, 

a divulgação da data da pré-agenda para entrega final dos planos e uma breve 

avaliação da técnica responsável pela fiscalização da elaboração do plano de 

resíduos sólidos da região da AMAUC. Seguindo com a apresentação o Sr. Dirceu 

Scaratti fez uma breve explanação referente o monitoramento e verificação de 

resultados, relatando o que traz a lei de resíduos Sólidos referente aos prazos que 

devem ser executados após a aprovação do plano, a revisão que deve ser efetuada a 

cada quatro anos e os mecanismos de apoio que os municípios poderão utilizar para 

a revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Como sendo 

indispensável o monitoramento do desenvolvimento dos programas, projetos e ações 

estabelecidos no planejamento das ações do PIGIRS meta IV, este monitoramento 

pode ser feito por diversos mecanismos como: indicadores de desempenho, rotina de 
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avaliação e elaboração periódica de relatórios técnicos e de gestão, Ouvidoria, 

Colegiados de Controle Social. Ressaltou o que traz nas metas já realizadas até este 

momento do plano referente o monitoramento, sobre o canal de ouvidoria para toda a 

região da AMAUC conforme traz a meta 04, colegiado do Controle Social o qual 

praticamente todos os municípios já apontaram um conselho existente no município. 

Para encerar sua fala o Sr. Dirceu Scaratti teceu sobre a importância do Controle 

Social para acompanhar e cobrar os serviços que serão realizados conforme traz o 

plano de cada município. Em seguida a Sra. Marines Perondi implementa a fala do Sr. 

Dirceu citando exemplos de sistemas de implantação do plano, citou algumas 

agendas de implantação e monitoramento do PIGIRS dos quais serão 

responsabilidades dos municípios a sua execução, tais agendas deverão ser 

realizadas para que ocorra a implementação do plano. Essas agendas são validas 

mesmo que seja apenas para se tratar de campanhas, para se enterrar em nível de 

estado sobre os acordos setoriais e as implantações referentes aos resíduos sólidos. 

Sra. Marines Perondi ressaltou a vigência dos planos que os municípios devem 

realizar fiscalização de contratos e de cobrança relacionada os resíduos sólidos. 

Relatou também sobre as agendas A3P que os espaços públicos devem adotar as 

agendas de A3P uma vez que são responsáveis pela elaboração e fiscalização de 

execução de leis municipais, sendo assim os espaços urbanos também devem 

cumprir com suas obrigatoriedades. Tendo como continuidade de sua fala a Sra. 

Marines Perondi apresentou como uma ação para a temática de resíduos sólidos a 

realização de um dia de palestras que contará com a presença de profissionais da 

área de resíduos sólidos, tais palestras serão realizadas como programação do evento 

Concórdia Ambiental. Explanou sobre os programas de Educação Ambiental, 

considerando ser um tema transversal o qual deve ser tratado em todas as gerações 

e a construção de melhorias em nível de municípios com auxílio do Consórcio Lambari 

e como tratado em audiência as assistentes sociais terão um papel importante para 

um novo modelo de desenvolver a Educação Ambiental nos municípios juntamente 

com a secretária de Educação de cada município. Destacou que o conselho deve ter 

participação efetiva e sair do papel. Criação de um cronograma de capacitação de 

conselheiros conforme já apresentado em Audiência com auxílio da AMAUC e do 

Consórcio Lambri, realização de conferências regionais de monitoramento do PIGRIS 

as quais devem ser realizadas bianuais e que se adotem as conferências de 

saneamento e resíduos sólidos sendo tratadas de forma intermunicipal ou então para 
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os municípios maiores como Concórdia e Seara podem vir a realizar de forma 

individualizada. Após o termino de sua fala a Sra. Marines Perondi chamou para 

prosseguir com a oficina e fazer uma explanação geral referente ao site a Sra. Fabiola 

Bassi Bordin. Fabiola relatou que o site está passando por alterações uma vez que os 

brasões de cada município estão sendo alimentadas com as mesmas informações 

para todos os municípios e não separadamente. Tais alterações já estão em 

andamento, ontem logo após a reunião da equipe técnica no dia cinco de maio de dois 

mil e quinze foi constatado este problema no site que vinha desde o começo do plano 

e que agora será resolvido e organizado o site conforme exigências do Termo de 

Referência. Salientou que o site será alimentado pelo Consórcio Lambari, mas que 

será obrigação dos municípios mandar as notícias para que o Consórcio possa 

alimentar o site, após explicou como funcionara a ouvidoria que poderia funcionar 

como forma de e-mail, todos os presentes concordaram com a existência de ouvidoria. 

Sr. Moacir Valcarenghi sugeriu que cada ouvidoria deve ser encaminhada para o 

município, que as perguntas ou reclamações referente cada município deve ser 

responsabilidade do ouvidor responsável em cada município. O Sr. Dirceu ressaltou 

que as ouvidorias ainda não estavam ocorrendo e que as informações estavam todos 

repetidas em todos os brasões dos municípios, pois a equipe técnica do Consórcio 

Lambari não tinha acesso, e as alterações estão sendo feitas uma vez que o 

Consorcio Lambari conseguiu liberação para melhoria no site. Ficou decidido que a 

ouvidoria será geral, mas que quando a pessoa for fazer a ouvidoria escolha a cidade 

na qual quer fazer a ouvidoria para que então o ouvidor responsável do município 

responda pelo seu município. Seguindo com os trabalhos da quinta oficina do PIGIRS 

a Sra. Francislani Denardi Motter prosseguiu com a apresentação solicitando que os 

municípios que ainda não enviaram os editais de publicação das Audiências devem 

enviar até a tarde do dia sete de maio de dois mil e quinze. Prosseguindo com a oficina 

distribuiu então para cada município um quadro referente à agenda de implantação e 

monitoramento do PIGIRS para que os municípios se reunissem para discutir, analisar 

e alterar as agendas apontadas no quadro entregue para cada município. Após a 

realização da conversa em grupo cada município fez as alterações que julgaram 

necessárias. Houve alterações nos municípios de: Concórdia – Alterações: “Agenda 

de Implementação de Resíduos da Construção Civil e Logística Reversa deverá 

ocorrer duas vezes ao ano e não anualmente como apontava o quadro. Outra 

alteração realizada é quanto à Educação Ambiental na ação Concórdia Ambiental os 
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envolvidos citados no quadro eram profissionais envolvidos na área e sociedade em 

geral, houve a inclusão de envolvidos como ONG’s, Entidades Privadas e outros 

Municípios”. Ipumirim – Alterações: “As ações que tratam de reunião setorial dos 

resíduos secos e úmidos, o quadro aponta como sendo uma reunião para cada tipo 

de resíduo a alteração feita é referente a realização das duas reunião juntas, fazer 

uma reunião Setorial que trate dos dois tipos de resíduos. Outra alteração se fez sobre 

a reunião setorial com catadores e cooperativas, esta reunião foi excluída pois no 

município não existe catadores”. Itá – Alterações:” As ações referentes as reuniões 

setoriais dos resíduos domiciliares úmidos, secos, construção civil e logística reversa 

estavam apontadas no quadro como sendo uma reunião setorial para cada eixo de 

resíduo, mas o município alterou para que sejam realizadas reuniões setoriais para 

todos estes eixos em conjunto. Para as ações referente ao Colegiado do 

Gerenciamento dos resíduos sólidos incluiu-se junto ao colegiado o Consórcio 

Lambari”. Lindóia do Sul – Alterações: “houve a inclusão do comércio como envolvidos 

para o eixo de resíduos domiciliares secos (reunião setorial dos resíduos domiciliares 

secos), uma vez que os envolvidos no quadro eram as empresas responsáveis pela 

coleta tratamento e destinação final, geradores sociedade em geral e grandes 

geradores. Houve a inclusão também da sociedade nos envolvidos quando se trata 

do eixo de educação ambiental, que trata dos programas de educação ambiental nas 

escolas e do consórcio lambari, uma vez que o quadro apontava envolvidos como 

sendo alunos e professores”. Peritiba - Alteração:” As ações referentes as reuniões 

setoriais dos resíduos domiciliares úmidos, secos, construção civil e logística reversa 

estavam apontadas no quadro como sendo uma reunião setorial para cada eixo de 

resíduo, mas o município alterou para que sejam realizadas reuniões setoriais para 

todos estes eixos em conjunto”. Piratuba – Alterações: “realizaram alterações quanto 

ao eixo de resíduos sólidos domiciliares úmidos e secos referente às reuniões 

setoriais dos resíduos úmidos e secos, o quadro apontava como envolvidos as 

empresas responsáveis pela coleta tratamento e destinação final, geradores, o 

município incluiu a AHP (Associação de Hotéis de Piratuba). Outra alteração é quanto 

a realização de reunião setorial de logística reversa o quadro apontava uma 

frequência anual para frequência bianual. Houve inclusão também no item de 

envolvidos quanto a exigência de elaboração dos Planos de Gerenciamento 

Obrigatórios para Serviços de Saúde, Industria, Serviços de transporte e outros 

grandes geradores”. Seara – Alterações: “Exclusão da ação reunião Setorial com 
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catadores e cooperativas, pois o município não tem catadores. Outra alteração foi 

realizada quanto à frequência da reunião setorial dos geradores de resíduos da 

construção civil, o quadro apontava a frequência anual e o município optou para ser 

bianual”. Não houve nem um tipo de alteração nos municípios de: Alto Bela Vista; 

Arabutã; Arvoredo; Ipira; Irani; Jaborá; Paial e Presidente Castello Branco. O 

município de Xavantina não houve participação. Após o recolhimento de todos os 

quadros a Sra. Francislani Denardi Motter passou a palavra para a Sra. Fátima Maria 

Franz Hermes a qual teceu sobre o andamento e a fiscalização do PIGIRS, analisando 

o andamento dos trabalhos após a nova equipe técnica do plano assumir o andamento 

dos trabalhos, salientou a grande melhoria dos trabalhos, que no momento apenas 

um item ainda não está atendendo o Termo de Referência que é referente ao site, 

mas que ontem após reunião da equipe técnica já foi dado os devidos andamentos e 

melhorias para que o site venha atender seu próprio objetivo e conforme traz o Termo 

de Referência. Apresentou a pré-agenda para a entrega do plano, uma vez que o 

plano será concluído e impresso até 30 de maio e a entrega está pré-agendada para 

o dia 09 de Junho de 2015, salientou ainda a importância dos Conselhos Sociais. Sra. 

Fátima Maria Franz Hermes agradeceu e elogiou a nova equipe e as equipes dos 

municípios pelo andamento e a conclusão do plano, passando a palavra para a Sra. 

Marines a qual fez uma explanação geral referente o andamento dos trabalhos após 

a nova equipe técnica assumir a elaboração do plano, foi feito grandes alterações em 

todos os produtos que já estavam em andamento os quais tiram sido desenvolvidos 

pela equipe técnica que estava responsável pela elaboração do plano até o mês de 

dezembro. Foram feitas alterações e melhorias nos três produtos desenvolvidos pela 

antiga equipe técnica uma vez que os produtos não passavam pela avaliação dos 

municípios e da fiscal do contrato. Depois de realizada todas estas alterações foram 

desenvolvidas os outros produtos do plano, os quais já passaram por avaliação da 

fiscal do contrato e validada por todos os municípios. Após explanou referente à data 

de finalização e entrega dos Planos de Resíduos Sólidos e destacou a importância da 

presença dos prefeitos para o recebimento dos Planos. A Sra. Marines Perondi 

encerrou a presente oficina, agradecendo a presença de todos e deu por encerrados 

os trabalhos e para comprovação da realização desta oficina acompanha esta ata a 

lista de presença dos participantes. 
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Figura 255 – Lista de Presença Oficina final do PIGIRS – Meta 5 (1) 
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Figura 256 - Lista de Presença Oficina final do PIGIRS – Meta 5 (2) 
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Figura 257 - Lista de Presença Oficina final do PIGIRS – Meta 5 (3) 
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Figura 258 - Lista de Presença Oficina final do PIGIRS – Meta 5 (4) 
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Figura 259 - Lista de Presença Oficina final do PIGIRS – Meta 5 (5) 
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Figura 260 - Lista de Presença Oficina final do PIGIRS – Meta 5 (6) 
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1.8. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PIGIRS 

 
Figura 261 – Cartilha de divulgação do PIGIRS (frente) 

 
 

Figura 262 - Cartilha de divulgação do PIGIRS (verso) 
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Figura 263 – Cartaz de divulgação do PIGIRS 
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1.9. DIVULGAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS – PIGIRS NOS JORNAIS DA REGIÃO DA AMAUC 

 
Figura 264 – Notícia PIGIRS – AMAUC (1) 
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Figura 265 - Notícia PIGIRS – AMAUC (2) 
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Figura 266 - Notícia PIGIRS – AMAUC (3) 
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Figura 267 - Notícia PIGIRS – AMAUC (4) 
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Figura 268 - Notícia PIGIRS – AMAUC (5) 
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Figura 269 - Notícia PIGIRS – AMAUC (6) 
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Figura 270 - Notícia PIGIRS – AMAUC (7) 
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Figura 271 - Notícia PIGIRS – AMAUC (8) 
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Figura 272- Notícia PIGIRS – AMAUC (9) 
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Figura 273 - Notícia PIGIRS – AMAUC (10) 
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Figura 274 - Notícia PIGIRS – AMAUC (11) 
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Figura 275 - Notícia PIGIRS – AMAUC (12) 
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Figura 276 - Notícia PIGIRS – AMAUC (13) 
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Figura 277 - Notícia PIGIRS – AMAUC (14) 
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Figura 278 - Notícia PIGIRS – AMAUC (15) 
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Figura 279 - Notícia PIGIRS – AMAUC (16) 
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Figura 280 - Notícia PIGIRS – AMAUC (17) 
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Figura 281 - Notícia PIGIRS – AMAUC (18) 
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Figura 282 - Notícia PIGIRS – AMAUC (19) 
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Figura 283 - Notícia PIGIRS – AMAUC (20) 
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Figura 284 - Notícia PIGIRS – AMAUC (21) 
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Figura 285 - Notícia PIGIRS – AMAUC (22) 
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Figura 286 - Notícia PIGIRS – AMAUC (23) 
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Figura 287 - Notícia PIGIRS – AMAUC (24) 
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Figura 288 - Notícia PIGIRS – AMAUC (25) 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

  

582 

Figura 289 - Notícia PIGIRS – AMAUC (26) 
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Figura 290 - Notícia PIGIRS – AMAUC (27) 
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Figura 291 - Notícia PIGIRS – AMAUC (28) 
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Figura 292 - Notícia PIGIRS – AMAUC (29) 
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Figura 293 - Notícia PIGIRS – AMAUC (30) 
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Figura 294 - Notícia PIGIRS – AMAUC (31) 
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Figura 295 - Notícia PIGIRS – AMAUC (32) 
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Figura 296 - Notícia PIGIRS – AMAUC (33) 
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Figura 297 - Notícia PIGIRS – AMAUC (34) 
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Figura 298 - Notícia PIGIRS – AMAUC (35) 
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Figura 299 - Notícia PIGIRS – AMAUC (36) 
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Figura 300 - Notícia PIGIRS – AMAUC (37) 
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Figura 301 - Notícia PIGIRS – AMAUC (38) 
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Figura 302 - Notícia PIGIRS – AMAUC (39) 
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Figura 303 - Notícia PIGIRS – AMAUC (40) 
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Figura 304 - Notícia PIGIRS – AMAUC (41) 
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Figura 305 - Notícia PIGIRS – AMAUC (42) 
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Figura 306 - Notícia PIGIRS – AMAUC (43) 
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Figura 307 - Notícia PIGIRS – AMAUC (44) 
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Figura 308 - Notícia PIGIRS – AMAUC (45) 
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1.10. EDITAIS DAS AUDIÊNCIAS PUBLICADOS PELOS MUNICÍPIOS 

 
Figura 309 – Edital de convocação para audiência pública (1) 
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Figura 310 - Edital de convocação para audiência pública (2) 
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Figura 311 - Edital de convocação para audiência pública (3) 
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Figura 312 - Edital de convocação para audiência pública (4) 
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Figura 313 - Edital de convocação para audiência pública (5) 
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Figura 314 - Edital de convocação para audiência pública (6) 
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Figura 315 - Edital de convocação para audiência pública (7) 
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Figura 316 - Edital de convocação para audiência pública (8) 
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Figura 317 - Edital de convocação para audiência pública (9) 
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Figura 318 - Edital de convocação para audiência pública (10) 
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Figura 319 - Edital de convocação para audiência pública (11) 
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Figura 320 - Edital de convocação para audiência pública (12) 
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Figura 321 - Edital de convocação para audiência pública (13) 
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Figura 322 - Edital de convocação para audiência pública (14) 
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Figura 323 - Edital de convocação para audiência pública (15) 
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Figura 324 - Edital de convocação para audiência pública (16) 
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Figura 325 - Edital de convocação para audiência pública (17) 
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Figura 326 - Edital de convocação para audiência pública (18) 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

  

620 

Figura 327 - Edital de convocação para audiência pública (19) 
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Figura 328 - Edital de convocação para audiência pública (20) 
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Figura 329 - Edital de convocação para audiência pública (21) 
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Figura 330 - Edital de convocação para audiência pública (22) 
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Figura 331 - Edital de convocação para audiência pública (23) 
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Figura 332 - Edital de convocação para audiência pública (24) 
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Figura 333 - Edital de convocação para audiência pública (25) 
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Figura 334 - Edital de convocação para audiência pública (26) 
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Figura 335 - Edital de convocação para audiência pública (27) 
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Figura 336 - Edital de convocação para audiência pública (28) 

 



 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  

ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

  

630 

Figura 337 - Edital de convocação para audiência pública (29) 
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Figura 338 - Edital de convocação para audiência pública (30) 
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1.11. A NOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ARTS 
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1.12. VALIDAÇÃO META 1 
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