RELATO REUNIÃO DO FÓRUM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CHAPECÓ
Data: 27 de Abril de 2021
Local: Mercado Público Municipal
Horário: 08h30min
PAUTA:
1.

Ações Condomínios;

2.

Demais ações;

3.

Eleição coordenação 2021/2022;

4.

Termos de Adesão;

5.

Assuntos Gerais.

Item Assunto

Considerações
Kellen dá as boas-vindas à todos e inicia a apresentação individual de cada um. Após apresentados,
inicia-se a discussão do primeiro item da pauta.
AÇÂO CONDOMÍNIOS: Kellen comenta sobre a possibilidade de retomada das ações juntos aos
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Ações Condomínios

condomínios, conforme levantado na última reunião. Ela entrou em contato com as administradoras
de condomínios e encerrou o contato com apenas duas administradoras contatadas devido a situação
apontada por eles, de que não estão realizando reunião de condomínio presencial, que somente se está
realizando reunião quando é necessária eleição de novo sindico e somente online. As administradoras
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relataram ainda que há pouca adesão dos condôminos em reuniões online. Assim, Kellen relata que
deve-se rever o modo de ação junto aos condomínios para que a ação possa ser realizada. Graciela,
do Departamento de Resíduos Sólidos da Prefeitura de Chapecó, apresenta então uma proposta de
ação que foi pensada atendendo uma demanda por parte de alguns condomínios que procuraram o
poder público e convida o Fórum para fazer uma parceria nesta ação. A ação seria realizada junto aos
condomínios do Bom Pastor e Bem Viver (que procuraram o poder público), e seria organizada como
reunião junto a cada condomínio, sendo a equipe capacitadora composta por: 02 catadores, 02
estudantes e demais membros do Fórum e grupos afins; A ação seria realizada nestes condomínios
que buscaram essa ajuda e que já estão se organizando para isso, tomando o devido cuidado para
evitar a reunião de grande número de pessoas, com no máximo 20 minutos de duração. Todos os
membros do Fórum, antes de realizar a ação, devem passar por uma capacitação (material do Fórum).
A meta futura, conforme Graciela, é realizar a ação em 04 condomínios por mês.
AÇÃO NA AVENIDA: Outra proposta de ação trazida por Graciela é uma ação na avenida Getúlio
Vargas, estilo pedágio, com abordagem na sinaleira, uso de faixas expositivas, envolvendo catadores,
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Demais ações

entidades e como uma ação provocada pelo Fórum de Resíduos. Graciela sugere ainda, a realização
da ação de triagem de um contêiner paralelo a ação na sinaleira, para chamar atenção do público.
Definiu-se então que a ação será realizada no sábado pela manhã (05/06), entre 10h e 11h. Deve-se
verificar parceria com HAVAN para utilização da área de estacionamento para realização da triagem.
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Deve-se criar uma arte divulgação, que será compartilhada por cada entidade do Fórum afim de
divulgar ao máximo a ação que será realizada.
AÇÃO PROJETO PRÓ-ÁGUA: Kellen convida o grupo para uma parceria também, com uma ação
que será realizada pelo Projeto Pró Água, em parceria com Consórcio Iberê, Prefeituras de Chapecó
e Cordilheira Alta, no dia 05/06 (à confirmar), envolvendo os membros do grupos e demais
convidados para uma ação de limpeza do Lajeado São José, em comemoração ao Dia do Meio
Ambiente.
Muitas sugestões foram levantadas de ações e melhorias para as ações propostas. Definiu-se por fim,
que será realizada uma capacitação para o grupo do Fórum no dia 11/05/2021, a partir das 08h30min
junto ao Centro de Eventos de Chapecó para que todos tenham o mesmo conhecimento para as ações
que serão realizadas junto aos condomínios. A capacitação deverá ser realizada pelas biólogas
Manuela e Marina (verificar disponibilidade delas). A capacitação será realizada de modo híbrido
(presencial e online). A partir disso, serão agendadas as ações junto aos condomínios.
A ação na avenida foi agendada para 05/06/2021, na parte da manhã.
A ação do projeto Pró Água ficou pré-agendada para 05/06/2021. Os membros do Fórum devem ser
divididos para participação em ambos as ações.
Devem ser convidados para participação nas ações os grupos de ODS, Sustentabilidade e demais
grupos ligados ao tema no município de Chapecó
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A atual coordenação do Fórum (2018/2020) composta hoje por:
Coordenação Geral: Consórcio Iberê;
Coordenação Adjunta: Unochapecó;
Secretária: Servioeste
Secretária Adjunta: Estilo Verde
Eleição coordenação
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2021/2022

Foi então substituída pela nova coordenação, eleita nesta reunião, com a maioria dos votos
presentes, sendo composta por:

Coordenação Geral: Instituto Goio-En (Vera);
Coordenação Adjunta: ACIC (Eliana);
Secretária: Fundação Luis Auri Bodanese (Darcivana);
Secretária Adjunta: Unimed (Naiara);
Kellen cita todos os membros que possuem termo de adesão e quem são os representantes de cada
entidade. Portanto, possuem termo de adesão hoje as seguintes entidades: Casan, Estilo Verde Moda
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Termos de Adesão

Sustentável, Cetric, Consórcio Iberê, Fibratec, FCTER, Instituto Goio-En, Departamento de Resíduos
Sólidos de Chapecó, 2º BPMA, Sedema, Sindiplast, Unimed, Unoesc, UFFS, Unochapecó, Unopar,
CA Ciências Biológicas, TOS, REC, Moeda Verde, Servioeste, Fundação Luis Auri Bodanese, Verde
Vida, SEDUC, ACIC, Flor de Lis e Grupo Escoteiro Maçarico. Quem possui termo, mas os
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representantes estão desatualizados ou que não possui termo de adesão, deve providenciar o termo
atualizado e enviar por e-mail ao Fórum, e trazer o termo original impresso e assinado na próxima
reunião. Kellen enviará por e-mail o termo de adesão para preenchimento.
Graciela comenta que pretende retomar o projeto encaminhado ao Fundo de Bens Lesados e atualizar
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Assuntos Gerais

o mesmo com o objetivo de buscar novas fontes e captação. Ela poderá trazer o projeto na próxima
reunião apenas para relembrar a todos dos objetivos do projeto. Quem quiser contribuir, poderá se
disponibilizar.
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ANEXO I
Figuras 1: Grupo participante da reunião do FRSC na data de 27 de Abril de 2021.
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PLANEJAMENTO DO FÓRUM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CHAPECÓ
REESTRUTURAR O FRSC
O QUE?

COMO

QUANDO

Fórum de Resíduos Sólidos de Chapecó – FRSC
E-mail: forumderesiduos@gmail.com | Telefone: 3321 8091

PORQUE

SITUAÇÃO
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