MEMÓRIA DA REUNIÃO DO PGIRS DE CHAPECÓ
GRUPO DE SUSTENTAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO

Data: 07.07.2014

Local: Unopar

Horário: 13h30 às 15h

Presentes: Marina Petzen Vieira dos Santos, Vilmar Pereira e Rosiléa França.

Pauta: Situar os componentes do grupo em relação ao processo de elaboração do PGIRS de
Chapecó, apresentando os resultados do diagnóstico obtidos com a aplicação dos questionários e
ouvindo sugestões para dar seguimento a etapa de planejamento em que estamos.

Considerações:
Inicialmente a Senhora Marina deseja boas vindas e agradece a presença do Senhor Vilmar
Pereira e Senhora Rosiléa França, enfatizando o quanto importante é a participação deles no
processo. Segue a partir de uma apresentação em slides fazendo uma retrospectiva do processo de
elaboração do PGIRS de Chapecó, apresenta os resultados obtidos com o diagnóstico e finaliza com
um resumo das considerações feitas na reunião do dia 26/06/2014 (Comitê Diretor e Coordenadores
dos Grupos de Sustentação).
Senhor Vilmar Pereira concorda e sugere a convocação, via Sr. Luciano Buligon, de uma
reunião com a diretoria do SINDUSCON e outros nomes importantes no ramo da CCM, inclusive
representantes das empresas responsáveis pela destinação final dos resíduos (CETRIC e RECILE).
Destaca que mesmo que o diagnóstico não tenha sido realizado em todas as empresas e que os
valores e quantidades tenham sido estimados, os resultados obtidos devem ser considerados, uma
vez que não precisa ser exato neste momento. Afirma que não é possível mencionar no plano o
percentual que as empresas entrevistadas representa do total de Chapecó.
Senhor Vilmar sugere ainda que o PGIRS deve mencionar quais são os tipos de
reaproveitamentos de resíduos da CCM permitidos, especialmente para uso na própria obra
geradora. Deve ser incluída no plano a exigência de que todas as empresas façam um controle
(registrado e planilhas, por exemplo) da tipificação e quantidades de resíduos sólidos gerados.
Enfatiza a importância de orientar os atores diretos no ramo da CCM, ou seja, os responsáveis pelas
obras e demais funcionários, especialmente no sentido de promover educação e consciência
ambiental acerca dos resíduos.

Senhora Rosiléa França complementa que esta conscientização é bastante importante, mas
que primeiramente os proprietários das empresas devem estar cientes, para depois partir para os
colaboradores. Destaca a importância de mostrar aos proprietários que os possíveis custos com
ações de educação e gestão ambiental e redução das horas de trabalho propriamente serão revertidos
ao longo do tempo, com redução de custos para destinação final dos resíduos sólidos.
Senhora Marina apresenta os dados fornecidos pelas empresas Cetric e Recicle e pede a
opinião dos demais quanto a utilização ou não destes dados, especialmente em função dos
questionamentos recebidos na reunião do dia 28/05/2014, onde todos os grupos de sustentação
estavam presentes. Senhora Rosiléa sugere que sejam antes confirmados com os responsáveis pelas
empresas e Marina explica que isso já foi realizado pelo Sr. Vilmar, o qual afirma que devemos
utilizar, uma vez que temos registro das informações recebidas.
Senhor Vilmar menciona novamente a importância de chamar e ouvir as proposições de
pessoas como: Sr. Wolf (Presidente do SINDUSCON), Jean (Topcon), Josias (Catarinense), Clovis
(Dimensão), Pablo (Nostra Casa), Romildo (Santa Maria), Alexandre (Fiorini), Vinicius (Cetric),
Marco (Recicle) e outros.
Senhora Rosiléa menciona que na reunião em que estarão presentes os representantes do
ramo da CCM, deverá ser feita uma explanação no sentido de mostrar os prejuízos, ganhos e as
consequências da gestão integrada dos resíduos sólidos no município de Chapecó. Senhora Marina
solicitou que Sra. Rosiléa seja responsável por esta fala, mas esta destaca que a Sra. Silvia do Iberê
é mais cotada para tal, especialmente por trabalhar com consultoria e estar à frente do processo
enquanto coordenadora, mas que se necessário poderá fazer.
Definiram-se os pontos principais para esta reunião:
- Luciano Buligon poderá fazer a abertura, enfatizando a importância da participação;
- Marina irá apresentar de maneira breve os resultados do diagnóstico;
- Silvia poderá fazer uma fala sobre a gestão de resíduos sólidos da CCM;
- Abriremos para questionamentos e proposições do grupo presente, visando a etapa de
planejamento, elaboração de diretrizes, metas e ações.

Encaminhamentos:
1) Senhora Marina irá verificar junto à Senhora Silvia a realização de uma reunião com
representantes do ramo da CCM, a qual deverá ser convocada pelo Sr. Luciano Buligon, inclusive
contando com o presença e fala de ambos. Verificará se a reunião poderá ser realizada na Prefeitura
Municipal de Chapecó e informará aos demais, juntamente com a data possível.
2) Senhor Vilmar irá passar para Marina o mais breve possível (sugiro até 11/07) uma relação com
os nomes sugeridos para convocação, para que sejam repassados ao IBERÊ.

