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ATA 001/2016

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

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, 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, Cleomar Kuhn
Prefeito Municipal de São Carlos, Silvia Valdez conselheira executiva do Consórcio
Iberê, Geciane Jordani Assessora de projetos, Kellen Cassaro assessora administrativa, e
Marcia Nichelle Assessora contábil do quadro de pessoal do Consorcio Iberê e demais
membros, conforme lista de presença em anexo, para tratar da seguinte pauta: 1 Prestação de Contas de 2015; 2 - Andamento do Projeto Mata Ciliar 2015/2016; 3 Seminário de capacitação de gestores públicos; 4 - Plano Intermunicipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS; 5 - Assuntos Gerais. A assembleia teve início
às nove horas e oito minutos, abertura oficializada pelo Presidente Senhor Pedro Borsoi
desejando boas vindas e cumprimentando a todos os presentes. Senhora Marcia inicia
com o primeiro assunto da pauta, a prestação de contas do ano de 2015, apresentou o
detalhamento das despesas, informou que no decorrer do ano o valor total do financeiro
foi de R$ 272.963,28, sendo o valor de R$ 159.547,95 saldo do exercício anterior e o
valor de R$ 113.415,33 que foi a arrecadação no ano, desses, o valor empenhado foi de
R$ 221.125,14, restando um saldo de R$ 51.838,14 para o próximo ano. 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. Colocada em votação, aprovada por unanimidade
de votos. Levantada a situação do município de Caxambu do Sul que não assinou e
pagou o contrato de rateio do ano de 2015 e nem assinou o contrato do ano de 2016,
onde foi discutido e decidido que os materiais disponíveis para projeto Mata Ciliar
CASAN 2015/2016 no município de Caxambu do Sul será distribuído para os demais
municípios conforme a necessidade e os beneficiários que estão na lista de espera serão
atendidos no próximo projeto. Será elaborado um ofício comunicando às famílias do
município de Caxambu do Sul que neste ano as atividades no município encontram-se
suspensas e que estas famílias serão atendidas prioritariamente quando o projeto for
retomado naquele município. Passando para o segundo item da pauta, Senhora Geciane
apresenta o andamento do Projeto do projeto Mata Ciliar CASAN 2015/2016, informa
que a construção das cercas está ocorrendo nas propriedades beneficiadas e que o
projeto está sendo executado. Terceiro item da pauta o Seminário de capacitação de
gestores públicos, Senhora Kellen ressalta da importância da participação dos gestores
públicos na capacitação para conhecer e tirar dúvidas sobre a Política Nacional de

Resíduos Sólidos e dar início ao Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos – PIGIRS. Senhora Silvia fala sobre o item quatro da pauta o PIGIRS, informa
que depois do seminário de resíduos sólidos será elaborado um passo-a-passo e
agendada uma reunião com os municípios para dar início a agenda de planejamento do
PIGIRS. Assuntos Gerais: Proposta de desassoreamento dos rios, Senhora Silvia
informa que será elaborado um projeto técnico com responsabilidades técnicas e que
será previsto um recurso para esta proposta, quando elaborado o novo orçamento do
Consórcio junto à CASAN. Senhora Tereza sugere que seja elaborado um projeto de
práticas conservacionistas de uso do solo em áreas de declive para evitar a erosão do
solo. Silvia informa que a ideia será avaliada e pode ser incorporada na proposta
supracitada e comenta que temos um recurso no valor de R$ 50.000,00 através do
convênio CASAN para uma pesquisa de aporte de sedimentos nas bacias hidrográficas
que pode ir ao encontro da proposta levantada. Senhora Tereza sugere entrar em contato
com a Associação Amigos do Solo para participar na elaboração da proposta. Sobre o
assunto Uso e ocupação de solos em áreas de APP, Senhora Silvia informa que foi
elaborado um aviso de utilidade pública, que foi divulgado na rádio e televisão durante
o período de um mês. Os membros presentes ressaltam a importância de comunicar a
proibição de ocupar áreas de preservação permanente. Silvia comenta que pode ser
previsto para o próximo ano um recurso para dar continuidade na divulgação por meio
dos meios de comunicação. Senhor Pedro informa que possui uma grande preocupação
com o parcelamento do uso do solo no interior dos municípios, onde estão se
construindo chácaras nas áreas de APP, mesmo sabendo da irregularidade, os moradores
acabam consumindo a água e não trazendo retorno aos municípios, sugeriu em contatar
o Ministério Público para ver se existem medidas cabíveis para estas situações. Senhora
Aline comenta que o uso da água em área rural compete aos municípios e que precisaria
fazer uma fiscalização para a perfuração irregular dos poços. Senhor Alceu comenta que
o município de Cordilheira Alta possui uma ação cível pública referente a perfuração
indevida de poços e a não fiscalização, mas que está sendo amparado pelo Cidema.
Senhora Silvia informa que se os prefeitos precisarem de apoio do Consórcio devem
comunicar, pois o consórcio Iberê está à disposição. Sobre o assunto Contratação
temporária de um técnico, Silvia comenta que será elaborado um processo para
contratação temporária de um técnico, que irá atuar no período de dez meses, 20 horas
semanais, subsidiando no período gestacional e na licença maternidade das técnicas
Geciane e Kellen dando continuidade nos trabalhos do Consórcio. Senhora Silvia sugere
que seja elaborado um termo de compromisso aos candidatos à vaga de prefeitos
municipais para garantir a continuidade das atividades nos municípios consorciados, na
ocasião senhor Alceu comenta que os candidatos estão amparados judicialmente para
que não seja assinado nenhum documento durante o pleito eleitoral, no entender senhora
Silvia sugere que seja feito uma visita aos candidatos para uma conversa informal para
apresentação dos trabalhos do Consórcio e registrado com fotos o comprometimento.
Senhora Geciane apresenta aos presentes o plano de atividades para 2016, na qual é
aprovado por unanimidade de votos. 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 presente, Conselho Executivo e quadro de pessoal do Consórcio.
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