Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental
CNPJ 05.871.732/0001-70

Chapecó 05 de novembro de 2015.

RELATO REUNIÃO DA EQUIPE DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CONSÓRCIO
IBERÊ QUE ACONTECEU NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE
CAXAMBU DO SUL/SC COM INÍCIO ÁS 14:0O HORAS.

A reunião da equipe dos coordenadores municipais do Consórcio Iberê se realizou no dia cinco de
novembro de 2015 no município de Caxambu do Sul (Secretaria da Educação).
Na oportunidade foi tratada a seguinte pauta:
1. Leitura do relato da última reunião;
2. Relato da equipe sobre as primeiras reuniões realizadas com os futuros beneficiários do Projeto Mata
Ciliar – CASAN 2015 nos municípios consorciados no decorrer do mês de outubro de 2015;
3. Agendamento das visitas de manutenção e monitoramento dos Projetos Mata Ciliar nos municípios
2006/2010/2012 e 2014 para aqueles municípios que ainda não entregaram seus devidos relatórios;
4. Agendamento das primeiras visitas de levantamentos e registros fotográficos nas propriedades dos
beneficiários do Projeto Mata Ciliar – CASAN 2015 nos municípios consorciados (marco zero);
5. Agendamento da entrega das demandas (solicitação de material por propriedade beneficiária e
relatórios de acompanhamento e manutenção dos Projetos CASAN);
6. Assuntos Gerais.

Deliberações definidas por todos os presentes:
1. Leitura do relato da última reunião;


Sra. Geciane solicita aos presentes se todos leram o relato da reunião anterior e se alguém possui
alguma sugestão de alteração, e é realizada a leitura da ata, não havendo manifestações, aprovado por
unanimidade de votos.

2. Relato da equipe sobre as primeiras reuniões realizadas com os futuros beneficiários do Projeto
Mata Ciliar – CASAN 2015 nos municípios consorciados no decorrer do mês de outubro de 2015;




A Equipe relatou que foi de ótimo proveito as primeiras reuniões com os beneficiários, pois foi nelas
que se organizou os trabalhos a campo e as responsabilidades de todos, houve excelente participação
dos beneficiários;
Foi relatado também que a meta do Mês de outubro foi cumprida por todos, e que essa forma de
trabalho proposta é de sua importância, trabalhar com metas;
Geciane repassa aos técnicos que a princípio no mês de fevereiro de 2016 será realizada a licitação dos
materiais, portanto se alguém souber de empresas que queiram participar que informem as mesmas
que fiquem atentas na publicação que será realizada em diário oficial.
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3. Agendamento das visitas de manutenção e monitoramento dos Projetos Mata Ciliar nos
municípios 2006/2010/2012 e 2014 para aqueles municípios que ainda não entregaram seus
devidos relatórios;






Geciane solicitou que os municípios relatassem como está a situação dessa atividade nos municípios,
menos o município de Guatambu que já entregou a demanda proposta no mês de outubro de 2015:
todos os demais técnicos estão em andamento no trabalho proposto, porém não conseguiram atingir a
meta para entrega no dia 15 de dezembro de 2015 como o proposto devido à grande quantidade de
propriedades beneficiárias e a alta demanda de outros trabalhos para o município.
Geciane solicitou que cada técnico encaminhe um e-mail justificando e relatando o andamento do
trabalho até o dia 15 de dezembro referente as visitas de manutenção e monitoramento que estão sendo
feitas a campo – registros fotográficos, e um pequeno relato que deverá ser preenchido junto aos
beneficiários que já executaram os projetos em suas propriedades;
Para o mês de fevereiro de 2016 Geciane irá retomar as visitas de manutenção e monitoramento a
campo junto aos coordenadores municipais;

4. Agendamento das primeiras visitas de levantamentos e registros fotográficos nas propriedades
dos beneficiários do Projeto Mata Ciliar – CASAN 2015 nos municípios consorciados (marco
zero);








São Carlos: como Geciane já fez o acompanhamento em algumas visitas, ficou definido que Ely estará
dando andamento ao trabalho e caso necessite que Geciane se faça presente irá comunicar;
Águas de Chapecó: 10/11/2015;
Planalto Alegre: 09/11/2015;
Caxambu do Sul: 11/11/2015;
Guatambu: 12/11/2015;
Chapecó: 19/11/2015;
Cordilheira Alta: 24,25 e 26 de novembro de 2015;

5. Agendamento da entrega das demandas (solicitação de material por propriedade beneficiária e
relatórios de acompanhamento e manutenção dos Projetos CASAN);


Geciane repassa aos coordenadores municipais que nessas visitas deveram ser preenchidos os
documentos, registros fotográficos – marco zero – e recolhidas as coordenadas geográficas do Lajeado
a proteger em cada propriedade beneficiária do Projeto Mata Ciliar – CASAN 2015 junto com a
elaboração do mapa da propriedade, deverá tudo ser entregue na reunião mensal de dezembro de 2015.

6. Assuntos Gerais.




Ficou acordado que no mês de fevereiro de 2016 será agendado um dia de campo sobre confecção
bebedouros utilizando tubos de 1 metro com ferragem para que após seja repassado aos novos
beneficiários do Projeto Mata Ciliar – CASAN 2015. A coordenadora do município de Águas de
Chapecó se propôs em organizar e nos repassar as demandas.
Os coordenadores solicitaram que o site do Consórcio Iberê seja atualizado todo o início de mês com
matérias e fotos dos trabalhos realizados;
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Os coordenadores sugerem que seja realizada a partir do ano de 2016 materiais junto aos beneficiários
sobre a opinião deles de realizar um projeto como esse em suas propriedades e que esses relatos sejam
publicados no site do Consórcio Iberê;
Sobre os pedidos de mudas ao Consórcio Iberê, Geciane solicita que como temos parceria com o
viveiro da Unimed de Mondaí e as mudas repassadas ao Consórcio não tem custo, Geciane solicita que
seja enviado um e-mail solicitando as mudas com justificativa, e após a retirada que seja realizado um
relatório contento os registros fotográficos e os trabalhos executados;
Geciane relata que como sempre é feito a mão de obra para construção das cercas nas propriedades
fica por conta dos beneficiários;
Próxima reunião será dia 18 de dezembro de 2015 com início ás 09:00 horas no município de
Cordilheira alta com local á definir, na oportunidade será realizado um almoço e também amigo oculto,
cada participante leva consigo um presente que seja tanto para o sexo feminino como masculino.
Geciane comunica a todos que naquele momento Kellen assessora administrativa do Consórcio Iberê
estava em viagem com o Sr. Presidente Pedro Borsoi em Florianópolis para tentar um apoio
institucional junto a SDS (secretaria de desenvolvimento sustentável) para a elaboração do PIGIRS
(plano intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos).

META DO MÊS DE NOVEMBRO:
Entrega dos documentos preenchidos, registros fotográficos – marco zero – e recolhidas as
coordenadas geográficas do Lajeado a proteger em cada propriedade beneficiária do Projeto Mata
Ciliar – CASAN 2015 junto com a elaboração do mapa da propriedade, deverá tudo ser entregue na
reunião mensal de dezembro de 2015.

Agradeço a presença de todos e me coloco a disposição para dúvidas ou esclarecimento.
Segue em anexo lita de presença e registro fotográfico.
Onde o relato será lido e assinado por todos os presentes.
Geciane Jordani – Assessora de Projetos.
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