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ATA 002/2015

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ASSOCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL – CONSÓRCIO IBERÊ.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e quinze, na sala de reuniões
junto à sala do Consórcio Iberê, localizada no Bloco N na Unochapecó, sob a
presidência do Prefeito de Guatambu, Senhor Pedro Borsoi, reuniu-se para assembleia
geral ordinária do Conselho de Associados do Consórcio Iberê os Senhores: Andre Max
Tormen Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Alceu Mazzioni Prefeito Municipal
de Cordilheira Alta, Pedro Borsoi Prefeito Municipal de Guatambu, Plinio Dallacorte
Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Vanusa Maggioni representante do município
de Chapecó, Silvia Valdez conselheira executiva do Consórcio Iberê, Geciane Jordani
Assessora de projetos, Kellen Cassaro assessora administrativa do quadro de pessoal do
Consorcio Iberê e demais membros, conforme lista de presença em anexo, para tratar da
seguinte pauta: 1 – Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos entre
os municípios do Consórcio Iberê; 2 – Proposta da ITCP (Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares) /Unochapecó para elaboração de um Seminário sobre Resíduos
Sólidos; 3 – Proposta de projeto integrado de desassoreamento dos rios dos municípios
do Consórcio Iberê; 4 – Estratégia para coibir a ocupação das margens dos rios nos
municípios do Consórcio Iberê: comunicação e fiscalização; 5 - Contrato de Rateio
2016; 6 - Assuntos Gerais. A assembleia teve início às oito horas e cinquenta e três
minutos, abertura oficializada pelo Presidente Senhor Pedro Borsoi desejando boas
vindas e cumprimentando a todos os presentes, passando a palavra para a senhora
Silvia Valdez que inicia com o primeiro assunto da pauta: Plano Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos entre os municípios do Consórcio Iberê, na qual
comenta sobre a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de
Chapecó - PGIRS e a perspectiva de integrar a gestão de resíduos sólidos de todos os
municípios do Consórcio, Senhora Vanusa apresenta como ocorreu o processo de
elaboração do PGIRS, Senhora Silvia informa que próximo passo é fazer a Integração
dos Planos com os municípios do Iberê, enquanto os associados concordam com tal
encaminhamento. Proposta da ITCP (Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares) /Unochapecó para elaboração de um Seminário sobre Resíduos Sólidos:
Senhora Silvia apresenta a técnica Graciela Novakowski da ITCP/Unochapecó aos
presentes e passa a palavra para que prossiga com a apresentação, Sra. Graciela
apresenta a ITCP, fala sobre a proposta do projeto e apresenta o conteúdo programático
aos membros presentes, comenta sobre o Forum de Resíduos Sólidos - FRSC, e sobre o
seminário de capacitação de gestores públicos, a proposta é que sejam realizados dois
encontros com carga horária de 8 horas cada, totalizando 16 horas, podendo ser
realizado em datas diferentes, em local a ser definido, o seminário não terá custo para os
municípios, será disponível 30 vagas, participarão dois a três membros por município e
as demais vagas serão abertas para técnicos do FRSC ou do município de Chapecó. A

proposta é discutida entre o Conselho de Associados, é aprovada por unanimidade de
votos. Proposta de projeto integrado de desassoreamento dos rios dos municípios do
Consórcio Iberê: Senhora Silvia comenta que a proposta do projeto foi solicitada pela
Senhora Vera Zandavalli vice-prefeita de Guatambu, apresenta a proposta para os
membros presentes, informando que para a realização do projeto precisa-se saber para
onde será descartado o sedimento retirado do leito dos rios e precisa de um
acompanhamento técnico, Senhor Osmar comenta que precisa haver uma conversar com
o Ministério Público, pois a proposta de trabalho é complexa. O Senhor Plinio comenta
que a proposta é interessante, porém precisa-se ter a disposição correta do sedimento,
para depois não ocorrer de voltar para leito dos rios. Senhor Claudio comenta que
precisa ser feito um trabalho de preservação, que a limpeza dos rios é uma etapa, mas
para isso precisa haver práticas de conservação. Senhor Borsoi fala sobre solicitar da
FATMA a isenção das taxas, senhora Silvia comenta que primeiro faz-se o projeto e
depois solicita-se isenção das taxas. Ficou encaminhado que a proposta de
desassoreamento dos rios será avaliada, pois é uma prática complexa que deve estar
integrada a um projeto que analisa todas as perspectivas. Salienta-se a importância de
analisar a experiência do município de Sul Brasil/SC, que realizou trabalho análogo.
Estratégia para coibir a ocupação das margens dos rios nos municípios do Consórcio
Iberê: comunicação e fiscalização: Sra. Silvia apresenta ao Conselho e Associados a
proposta de inserção de nota de utilidade pública sobre o uso e ocupação do solo nas
margens dos rios, informa que será veiculado nas rádios AM, informa que quando o
texto estiver pronto será encaminhado aos prefeitos para aprovação e o Iberê fará uma
conversa com a Polícia Ambiental para ver o que pode ser feito para definir estratégias
de fiscalização. Senhor Alceu comenta que pode-se utilizar os programas das rádios dos
municípios para fazer a inserção dos anúncios. Senhor Plinio comenta que a população
cada vez mais está adquirindo terrenos em áreas de APP (Áreas de Preservação
Permanente), que é uma preocupação grande, e que precisa-se achar juridicamente uma
forma de coibir a ocupação através do Ministério Público, Celesc e Polícia Ambiental.
Senhor Andre comenta sobre um estudo realizado no município de Águas de Chapecó
onde a população ribeirinha está cada vez mais aumentando, são população de
municípios vizinhos que adquirem um terreno e usam o espaço como lazer para final de
semana. Fica encaminhado, que será utilizado experiências de outros municípios para
criar uma estratégia. Contrato de rateio de 2016: a assessora administrativa Senhora
Kellen, comunica que houve a renovação do Convênio CASAN 2015/2016, apresenta o
planejamento orçamentário de 2016 (dois mil e dezesseis) informando que as despesas
serão as mesmas dos anos anteriores, e que o valor previsto para o contrato de rateio é
de R$ 928,33 (novecentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos) mensal,
totalizando o valor de R$ 11.140,00 (onze mil e cento e quarenta reais) anual para cada
prefeitura, conforme as despesas elencadas no planejamento, em comum acordo entre o
conselho de associados é aprovado por unanimidade de votos e o valor do Contrato de
Rateio para o ano de 2016 (dois mil e dezesseis) será de R$ 11.140,00 (onze mil e cento
e quarenta reais), a assessora informa ainda, que o contrato deverá ser assinado pelo
prefeito e presidente e se possível devolvido ao Iberê até quinze de dezembro de dois
mil e quinze. Senhora Kellen informa que o município de Caxambu do Sul não pagou o
Contrato de Rateio de 2015 (dois mil e quinze), o Conselho de Associados discute e fica
encaminhado que o presidente do Iberê Senhor Pedro Borsoi e o prefeito de Planalto
Alegre Plinio Dallacorte conversarão com o prefeito de Caxambu do Sul para identificar
a forma de regularizar o pagamento e que na próxima reunião ordinária será retomado o
assunto. Assuntos Gerais: Senhora Geciane convida os membros presentes para
participarem do encerramento das atividades a ser realizada dia dezoito de dezembro, no
município de Cordilheira Alta. Senhora Kellen informa que na próxima assembleia, a

ser realizada início de 2016 (dois mil e dezesseis), será apresentada a prestação de
contas e planejamento das atividades para o ano de 2016 (dois mil e dezesseis). Senhor
Borsoi, comenta sobre viagem a Florianópolis e reunião com a Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável - SDS, na perspectiva de integrar os planos de
gerenciamento de resíduos. Informa que deverá ser solicitada reunião com AMOSC e
SDR na perspectiva de criar parceria para e elaboração do Plano Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Caso não haja interesse, será dado continuidade
aos trabalhos, diretamente. Agradece todos os presentes e encerra a presente
Assembleia. As legislações atendidas são: Lei Federal n° 11.107/2005, Decreto Federal
nº 6.017/07, Lei federal n° 4.620/64 e o Estatuto do Consórcio. Nada mais havendo a
tratar considera-se encerrada a Assembleia, e eu Kellen lavrei a presente ata na qual será
assinada pelo Conselho de Associados, Conselho Executivo e quadro de funcionários.
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