Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental
INFORMATIVO DO CONSÓRCIO IBERÊ
Ano 1 – N.º 08 – NOVEMBRO/DEZEMBRO/2021
O objetivo deste informativo é apresentar os resultados das atividades desenvolvidas pela equipe
técnica e administrativa do Consórcio Iberê.
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC
Nos meses de novembro e dezembro foram realizadas visitas técnicas nas propriedades rurais no
entorno do Lajeado São José, em localidades pontuadas pelo Ministério Público, para levantar as quantidades de
materiais necessários para proteção das nascentes e cursos d’água, além de levar orientações para legalização
dos viveiros de piscicultura nos municípios de Chapecó e Cordilheira Alta/SC. Esse trabalho é uma parceria do
Consórcio Iberê com a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), a SEDER
(Secretaria de Desenvolvimento Rural de Chapecó) e a Secretária de Agricultura de Cordilheira Alta.

Registro fotográfico das visitas técnicas nos municípios de Cordilheira Alta e Chapecó/SC
Fonte: Consórcio Iberê, 2021.

Assinatura do convênio n° 851/2021 Consórcio Iberê x CASAN
No dia 11 de novembro de 2021, aconteceu o ato de assinatura do convênio n° 851/2021 entre a
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) e o Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento
Ambiental – Consórcio Iberê, visando à recuperação e preservação das matas ciliares e mananciais utilizados
para abastecimento público. Para a execução do convênio, a CASAN repassará ao CONSÓRCIO a importância de
R$ 752.670,00 (setecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta reais), com liberação das parcelas de
acordo com o Cronograma de Desembolso.

Registro fotográfico do ato de assinatura do convênio em 11/11/2021
Fonte: Consórcio Iberê.

FÓRUM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CHAPECÓ (FRSC)
No dia 30 de novembro de 2021, foi realizada a reunião mensal no Edifício Érico Tormen, com a seguinte
pauta:








Participação do promotor Sr. Eduardo Sens dos Santos nas questões relacionadas aos resíduos sólidos;
Apresentação do FRSC aos presentes;
Apresentação das entidades presentes;
Apresentação do promotor aos presentes;
Perguntas e sugestões abertas ao grande grupo;
Respostas do promotor;
Demandas pendentes.
Relato da reunião no site: www.ibere.org.br

Registro fotográfico da reunião
Fonte: FRSC, 2021.

COMITÊ CHAPECÓ/IRANI
O Comitê Chapecó/Irani realizou no dia 17 de novembro a Assembleia Geral Ordinária (AGO), que contou
com expressiva presença das entidades-membro. A AGO foi realizada por meio de videoconferência (plataforma
Google Meet). A pauta da tarde foi:
1. Leitura dos ofícios de substituição de representantes das organizações-membro;
2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 11 de maio de 2021;
3. Apresentação e aprovação ad referendum do Plano de Trabalho (maio a novembro de 2021);
4. Apresentação e aprovação ad referendum do Plano de Comunicação (maio a novembro de 2021);
5. Apresentação e aprovação ad referendum do Plano de Capacitação (maio a novembro de 2021);
6. Apresentação e aprovação do Relatório Técnico Ano III (maio – novembro 2021);
7. Apresentação do Relatório Financeiro Parcial – 4º Aditivo;
8. Informes da SDE: Proposta do novo modelo de contratação das entidades executivas;
9. Apresentação e aprovação ad referendum da Moção n° 006/2021;
10. Apresentação e aprovação ad referendum da Moção Conjunta n° 007/2021;
11. Relato da Câmara Técnica permanente para tratar de assuntos relacionados a empreendimentos do setor
hidrelétrico na Região Hidrográfica 02 de Santa Catarina;
12. Apresentação e votação do PARECER 01/2021 da Câmara Técnica permanente
para tratar de assuntos relacionados a empreendimentos do setor hidrelétrico na Região Hidrográfica 02 de
Santa Catarina;
13. Relato da Câmara Técnica Permanente Pró-Comitê Rio Uruguai;
14. Relato da Câmara Técnica Permanente com o objetivo de estabelecer diretrizes
para atuação do Comitê em situações de crise hídrica para compatibilizar os
interesses dos diferentes usuários de água na Bacia Hidrográfica do Rio Chapecó e Irani;
15. Definição do calendário de reuniões ordinárias do ano de 2022;
16. Assuntos gerais.
Ata da AGO no site: www.ibere.org.br

Registro fotográfico da Assembleia Geral Ordinária
Fonte: Consórcio Iberê, 2021.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO IBERE
No dia 24 de novembro de 2021, aconteceu a segunda assembleia do Conselho de Associados do ano
(Assembleia Geral Ordinária), por meio da plataforma do google meet, com a participação dos prefeitos
consorciados, conselho executivo, quadro de pessoal e membros dos grupos de trabalho. Com a seguinte pauta:
1. Recepção e boas-vindas;
2. Apreciação do plano de trabalho de 2022;
3. Apreciação de planilha orçamentária de 2022;
4. Reposição e perdas de 2020 e 2021;
5. Assuntos Gerais;
6. Encerramento.
Ata da AGO no site: www.ibere.org.br

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC

Registro fotográfico da Assembleia Geral Ordinária
Fonte: Consórcio Iberê, 2021.

Campanhas de coleta de resíduos eletroeletrônicos e vidros – São Carlos
No dia 26 de novembro aconteceu a campanha de coleta de resíduos eletroeletrônicos e vidros no município de
São Carlos.
Quantidade coletada no município:
 Vidros: 1.248 kg
 Eletrônicos: 1.585 kg
 Lâmpadas: 330 unidades

Registro fotográfico da coleta realizada em 26 de novembro, em São Carlos
Fonte: Secretaria de Agricultura de São Carlos, 2021.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS (PROÁGUA)
Consórcio Iberê participa do PROÁGUA: no GT2, com a assessora administrativa Kellen Cassaro, no
GT6, com a assessora de projetos Geciane Jordani, e nos GT 1, 2, 3 e 6, com a Conselheira Executiva
do Consórcio Silvia Valdez.
As reuniões do grupo PROÁGUA foram realizadas nos dias 25 de novembro e 16 de dezembro, por
videoconferência, e cada Grupo de Trabalho (GT) apresentou as ações que estão sendo desenvolvidas.

GRUPO DE TRABALHO (GT6)
(Água na Área Rural)
No dia 30 de novembro de 2021, foi realizada a reunião mensal por videoconferência, (plataforma Google
Meet). Na oportunidade foi entregue o projeto técnico para captação de recursos para proteção de nascentes e
cursos d’água no Lajeado Tigre ao FCTER (Fundação Científica e Tecnológica em Energias
Renováveis) através da equipe técnica do Consórcio Iberê, Epagri e Seder. Foi apresentado também os Kits de
recuperação de nascentes e cursos d’água do Consórcio Iberê aos participantes.
Relato da reunião no site: www.ibere.org.br

Registro fotográfico da reunião
Fonte: Consórcio Iberê, 2021.
Registro fotográfico da reunião
Fonte: Consórcio Iberê, 2021.

Apresentação da Gincana Recicla no Município de
Águas de Chapecó e Caxambu do Sul
Apresentação da Gincana Recicla no Município de
Águas
de Chapecó
e Caxambu
Sul
Foi apresentado aos municípios
de Águas
de Chapecó
(02/12/2021)do
e Caxambu
do Sul (06/12/2021) a Gincana
Recicla, que será realizada no ano de 2022 nos municípios que aderirem a proposta. Os objetivos da gincana
Foi apresentada aos municípios de Águas de Chapecó (02/12/2021) e Caxambu do Sul (06/12/2021) a
são:
Gincana Recicla, que será realizada no ano de 2022 nos municípios que aderirem à proposta. Os objetivos da
 são:
Promover ações que estimulem a reflexão sobre a coleta seletiva, com foco nos 3 Rs (reduzir,
gincana
reutilizar, reciclar), sensibilizando, de maneira prática e dinâmica, toda a comunidade escolar e o
 Promover ações que estimulem a reflexão sobre a coleta seletiva, com foco nos 3 Rs (reduzir,
município, sobre a importância da preservação ambiental.
reutilizar, reciclar), sensibilizando, de maneira prática e dinâmica, toda a comunidade escolar e o
 Proporcionar a melhoria das condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis e diminuir a
município, sobre a importância da preservação ambiental.
exploração dos recursos naturais, bem como estimular a destinação final adequada dos resíduos
 Proporcionar a melhoria das condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis e diminuir a
sólidos urbanos gerados nos municípios.
exploração dos recursos naturais, bem como estimular a destinação final adequada dos resíduos
sólidos urbanos gerados nos municípios.

Registro fotográfico da participação do Consórcio Iberê
Fonte: Consórcio Iberê, 2021.

REUNIÃO COM A CASAN
No dia 03 de dezembro de 2021, foi realizada reunião por videoconferência (plataforma Google Meet)
com técnicos da CASAN, para apresentar o plano de trabalho das ações do projeto Mata Ciliar CASAN 2022/23.

Registro fotográfico da reunião online
Fonte: Consórcio Iberê, 2021.

II OFICINA SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PISCICULTURA DE ÁGUAS
CONTINENTAIS

Fonte: EPAGRI, 2021.

Fonte: EPAGRI, 2021.

REUNIÕES MENSAIS DO CONSÓRCIO IBERÊ
Reunião com a SOLU2

No dia 25 de novembro a reunião foi realizada no auditório da prefeitura municipal de Cordilheira Alta
contou com a presença dos grupos de trabalho do Consórcio Iberê e parceiros. A pauta da tarde foi:
PROJETO MATA CILIAR:
1. Realizou-se
Projeto Mata
CASAN
2020/21 – de
(CASAN
noCiliar
dia –10
de novembro
2021,2022);
através da plataforma google met, com a SOLU2
2.
Projeto
Ministério
Público
(Chapecó
e
Cordilheira
Alta);
Assessoria em Sustentabilidade, para possíveis parcerias com
os municípios. Na oportunidade foi apresentado
3. Solicitação de espécies de mudas de árvores nativas/frutíferas;
a possibilidade de instalação de ecopontos nas escolas, através da tetrapak, inserindo no processo os
4. Kits do Consórcio Iberê (novidade);
catadores
individuais
existentes
nos
municípios.
A SOLU2
disponibilizou
auxiliar
os municípios no
5. Tratativas
para
elaboração
dos
kits de divulgação
dose
Projeto
Mata Ciliarpara
CASAN
2022;
trabalho
de
educação
ambiental
e
orientações
técnicas
relacionadas
ao
projeto.
6. Informativo Novembro/dezembro 2021;
PIGIRS:
1. Cada Coordenador deverá verificar com a secretaria de educação o interesse em aderir a gincana
recicla no mês de setembro de 2022 e levar para próxima reunião.
2. Agendada reunião com a Tetrapak para conhecer a proposta de ecopontos, aos municípios que
possuem interesse em 11 de novembro às 09 horas por videoconferência.
3. Graciela vai verificar como funcionaria o termo de cooperação para destino de resíduos em
integração, custos e informar na próxima reunião.
4. Equipe do Iberê finalizará o plano de trabalho das ações do PIGIRS e enviará a todos via e-mail até
dia 20 de novembro.
5. Verificar com Silvia como proceder com a premiação da Gincana caso os municípios despertarem
interesse e levar na próxima reunião.
No mês de dezembro, a reunião foi realizada no dia 10, foram tratados assuntos pertinentes ao
Projeto Mata Ciliar e Resíduos Sólidos do Consórcio Iberê como:
PROJETO MATA CILIAR
1. Projeto Mata Ciliar – CASAN 2020/21 – (CASAN 2022);
2.
Reuniões
por
videoconferência
com
os
beneficiários
Fevereiro/22
–
inicio
Registro
fotográfico da reunião
3. Organizações para o Dia Mundial da Água
(22/03/2022);
Fonte: Consórcio
Iberê, 2021.
4. Tratativas para elaboração dos kits de divulgação
do Projeto
Mata Ciliar CASAN 2022;
5. Arquivos KMZ das propriedades beneficiadas.
PIGIRS:
1. Gincana
Consórcios de Meio Ambiente de Santa Catarina
2. Plano de ação
ASSUNTOS GERAIS
No diamensais
23 de para
novembro,
reunião para alinhamento da apresentação dos Consórcios
1. Reuniões
o ano derealizou-se
2022;
públicos
da área
de Meio Ambiente2021;
do estado de SC, na qual, foi apresentado na Assembleia da FECAM
2. Informativo
novembro/dezembro
3. Agenda de
de Consórcios,
férias dos coordenadores.
(Federação
Associações e Municípios de Santa Catarina).

Assembleia da FECAM
Registro fotográfico da reunião com os Consórcios de SC
Fonte: Consórcio Iberê, 2021.
Fonte: Consórcio Iberê, 2021.
Registro fotográfico das reuniões mensais
Fonte: Consórcio Iberê.

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

No dia 23 de novembro, a convite da Ambientalis Engenharia, foi realizada palestra por videoconferência
com os líderes das comunidades do município de Campos Novos, com o tema: destino correto dos resíduos
sólidos na área rural.

Registro fotográfico da atividade
Fonte: Consórcio Iberê, 2021.

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA PGRS

Realizou-se por videoconferência no dia 22 de novembro a apresentação da Proposta do Sistema de
PGRS (Plano de Gestão de Resíduos) aos municípios do Iberê. O sistema é com instalação e treinamento
gratuito aos municípios, e está de acordo com a Lei 12.305/2010 – PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos)
e a Lei 14.026/2020 - Novo Marco Legal de Saneamento, e está sendo realizado em parceria com o MMA –
Ministério do Meio Ambiente.
Para mais informações acesse: https://www.youtube.com/watch?v=5YfCkAL0b4E

Registro fotográfico da apresentação
Fonte: Consórcio Iberê, 2021.

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC
No dia 21 de dezembro de 2021, no Cepaf/Epagri Chapecó/SC, aconteceu a reunião para tratativas
das propriedades que integram o diagnóstico da situação de regularização ambiental de propriedades do
Lajeado São José, que estão com processo administrativo do Ministério Público. O objetivo foi de repassar
orientações técnicas sobre as propriedades identificadas com irregularidades nas nascentes no Lajeado
São José em Chapecó e Cordilheira Alta.
Organização:
Consórcio Iberê: Geciane Jordani (Assessora de Projeto) e Kellen Cassaro (Assessora Administrativa);
Epagri: Jorge de Matos Casaca (Extensionista Rural/Piscicultura).
SEDER - Secretaria de Desenvolvimento Rural/Chapecó: Marco Aurélio Godoi (Engenheiro Agrônomo).
Estiveram presentes na reunião 61 pessoas, entre produtores dos municípios de Cordilheira Alta,
Chapecó técnicos e poder público (representante da Câmara de Vereadores de Chapecó).
Na oportunidade foi apresentado:
O histórico dos fatos, desde o recebimento do processo administrativo nº 09.2020.00003070-2, vindo
do Ministério Público, as reuniões realizadas com o promotor Sr. Eduardo Sens e as decisões que foram
tomadas.
Foram apresentadas as informações referentes às propriedades pontuadas pelo Ministério Público
que possuem nascentes no Lajeado São José, despachos recebidos e encaminhados ao Ministério Público,
proposta técnica para regularização das propriedades com nascentes, cursos d’água e orientações para
piscicultura, prazos, legislação vigente, documentação necessária conforme a apresentação enviada nos
grupos municipais de WhatsApp.

Registro fotográfico da reunião
Fonte: Consórcio Iberê, 2021.

Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental - Iberê
E-mails: administrativo@ibere.org.br e
tecnico@ibere.org.br
Telefone: (49) 3321-8091

