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Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e quinze as quatorze horas, estiveram 

reunidas na sala do Comitê, nas dependências da Aurora Alimentos Manuela Gazzoni 

dos Passos (consultora), Marina Petzen Vieira dos Santos (UNOPAR) e Juliana Salete 

Guarda (CIDEMA). A consultora iniciou a reunião justificando a ausência da Sra. 

Márcia Maria K. Mascarello. Sra. Juliana sugeriu que a próxima reunião seja feita em 

Xanxerê. As presentes concordaram e a consultora deixou agendada a data trinta e um 

de julho de dois mil e quinze para a reunião mensal. Sra. Manuela falou sobre a 

repercussão do calendário ambiental proposto na última reunião e sugeriu que a câmara 

técnica de educação ambiental inicie a mobilização de um evento em comemoração ao 

dia mundial da água a ser realizado em dois mil e dezesseis. Sra. Juliana falou que 

estará repassando as escolas dos municípios consorciados a AMOSC - Associação dos 

Municípios do Oeste de Santa Catarina – para que as mesmas incluam a atividade na 

programação do colegiado. Sra. Marina falou sobre a elaboração de faixas informativas 

e que a mobilização em Chapecó pode ser feita no centro e na grande Efapi. Nos outros 

municípios será contatado ainda esse ano para que organizem no calendário das escolas. 

A consultora falou sobre a ação no estádio que havia sido mencionada na última 

reunião. Sra. Marina disse que fomentará junto ao Fórum de Resíduos Sólidos de 

Chapecó, na próxima reunião. Sra. Manuela convidou as componentes da Câmara a 

participar da exibição do circuito tela verde, como moderadoras. A consultora expos 

para as presentes a dificuldade de levar o Comitê aos prefeitos municipais através da 

Associação de municípios. Sra. Manuela sugeriu que as componentes da câmara de 

educação ambiental falem na assembleia sobre a importância de os membros 

disseminarem as informações do Comitê em suas entidades, principalmente, junto aos 

tomadores de decisões. Sra. Manuela falou sobre o curso de cadastro de usuários e pediu 

o apoio a divulgação junto aos principais interessados no assunto. Sra. Juliana sugeriu 

enviar via EPAGRI. Sra. Marina ficou de divulgar aos técnicos da Aurora. A consultora 

falou sobre as visitas realizadas e sugestão de empresas para realizar as próximas. Sra. 

Marina disse que na Aurora no momento não é possível, pois, a estação de tratamento 

está passando por reforma. Foram sugeridas para agosto visita a Azeplast e/ou CETRIC 

– Central de Tratamento de Resíduos -, para setembro visita aos aterros da TOS – 

Tucano Obras e Serviços-  e/ou Continental. Sra. Juliana sugeriu que seja agendada 

visita aos locais de captação de água da CASAN – Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento. Sendo esses os assuntos, Sra. Manuela agradeceu a presença de todas e eu, 

Mônica Patrícia Prestes, lavro e assino o presente documento. 

_______________________________ 

Mônica Patrícia Prestes 

Auxiliar Administrativo 


