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ATA 001/2019
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ASSOCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL – CONSÓRCIO IBERÊ.

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove, nas dependências da
prefeitura municipal de Chapecó, localizada na avenida Getúlio Vargas, Nº 957S
(novecentos e cinquenta e sete) reuniram-se para assembleia geral ordinária do
Conselho de Associados o Senhor Luciano Buligon, Prefeito Municipal de Chapecó e
presidente do Consórcio Iberê Senhor Carlos Alberto Tozzo, Prefeito Municipal de
Cordilheira Alta, Senhor Luiz Clóvis Dal Piva, Prefeito Municipal de Guatambu,
Senhor Juarez Bet, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Senhor Glauber Burtet,
Prefeito Municipal de Caxambu do Sul, Senhora Silvia Valdez, Conselheira executiva
do Consórcio Iberê, Senhora Geciane Ap. P. Jordani, Assessora de Projetos do quadro
de pessoal do Consorcio Iberê, Senhora Kellen Cassaro, Assessora Administrativa do
quadro de pessoal do Consorcio Iberê, Senhor Antonio Fernando Baptiston voluntário
do Consórcio iberê, Senhora Aline Sobroza Pedroso representante da CASAN e demais
membros presentes Angela R. Stockmann, Tamires Konzen, Marco A. Godoi, Cliciana
Bertoldi e Claudir Bortolanza conforme lista de presença em anexo, para tratar da
seguinte pauta, publicada em doze de março de dois mil e dezenove: 1 - Recepção e
boas vindas; 2 - Plano de trabalho de dois mil e dezenove; 3 - Explanação sobre o
PIGIRS – Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 4 Encaminhamentos da AGO de dezembro de dois mil e dezoito; 5 - Assuntos Gerais; 6 Encerramento. A assembleia teve abertura oficial às quinze horas e trinta minutos pelo
presidente do Iberê Sr. Luciano Buligon, desejando as boas vindas e agradecendo a
presença de todos, passando a palavra para a senhora Silvia Valdez conduzir a
Assembleia. Senhora Silvia cumprimenta a todos e inicia a apresentação com o primeiro
assunto da pauta, plano de trabalho de dois mil e dezenove, informa que os projetos
trabalhados no ano serão os que possuem continuidade dos anos anteriores: Educação
Ambiental nas escolas, onde no decorrer do ano é realizado palestras, seminários,
eventos comemorativos e atividades em geral de educação ambiental. Outro projeto em
execução é o de Recuperação e Preservação das Matas Ciliares em parceria com a
CASAN, onde o convênio se encerra em julho de dois mil e dezenove com
possibilidade de renovação, neste projeto é desenvolvidas diversas atividades
envolvendo as famílias beneficiadas, os encontros mensais dos coordenadores
municipais para planejamento das atividades, as confraternizações com os beneficiários
de encerramento de cada etapa e os parceiros do Iberê, esse ano será georreferenciadas

todas as áreas beneficiadas pelo projeto, este ano iniciará as visitas de manutenção em
todas as propriedades abrangentes do projeto. Sobre o projeto PIGIRS - Plano
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos as atividades que serão
desenvolvidas no decorrer do ano é auxiliar os municípios na implantação da Coleta
Seletiva e nas campanhas sazonais de coleta de resíduos e demais atividades que forem
necessárias. Seguindo a pauta do dia no assunto Explanação sobre o PIGIRS – Plano
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Silvia informa que o plano
está finalizado e que será apresentado através de audiências pública em seus respectivos
municípios e câmara de vereadores para aprovação e continuidade no processo, onde
será entregue o documento pra cada município. Senhor Luciano Buligon ressalta a
importância da elaboração do plano intermunicipal de resíduos sólidos dos municípios
que fazem parte do Iberê. Silvia comenta que além dos projetos que estão em
andamento o Iberê participa também de vários conselhos, na organização do Seminário
Internacional de Sustentabilidade junto ao FRSC - Fórum de Resíduos de Chapecó, e
demais atividades que surgem no decorrer do ano. Senhora Silvia solicita aos membros
do Conselho se possuem alguma atividade a acrescentar, não havendo manifestações
coloca em apreciação e é aprovado por unanimidade de votos. Outro assunto da pauta é
Encaminhamentos da AGO de dezembro de dois mil e dezoito: Referente a
possibilidade de convênio com a Foz de Chapecó Silvia informa que o Iberê realizou
uma reunião para apresentação do projeto Mata Ciliar e que o retorno foi via e-mail
informando que a Foz de Chapecó encontra-se em trâmites junto ao órgão ambiental e
assim que tiverem posicionamento retornarão contato para ver possibilidades de futuras
parcerias. Referente as Agroindústrias - construção de cisternas para novos
empreendimentos Senhor Luciano comenta que foi uma demanda vinda do prefeito de
Planalto Alegre sobre a possibilidade de construção de cisternas em novos
empreendimentos na área rural para suprir a necessidade de falta de água em épocas de
estiagem. Senhora Silvia informa que o senhor Antonio Baptiston está à frente do
processo e direciona a palavra para que comente a respeito, senhor Antonio Baptiston
comenta que para dar continuidade no processo precisa-se entender qual o objetivo da
construção da cisterna e que precisa-se ter uma proposta elaborada para chamar as
agroindústrias para uma reunião, a proposta é discutida entre o conselho de associados,
a sugestão principal é estabelecer uma normatização para resolver o problema da região.
Senhor Luciano comenta que a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural EPAGRI fez um estudo sobre cisterna a uns anos atrás que poderia ser resgatado e que
acredita que as agroindústrias já devem ter este assunto em pauta e que o primeiro passo
é o Iberê organizar uma reunião com as agroindústrias para discutir em conjunto o
assunto e avançar na medida do possível. Senhor Juarez comenta que em Planalto
Alegre tem produtor que possui cisterna que supre a necessidade da propriedade o ano
todo que poderia servir de exemplo aos demais. Fica como encaminhamento, tentar
resgatar o estudo realizado pela EPAGRI, buscar conhecer e divulgar o case de sucesso
do município de Planalto Alegre, elaborar a proposta em forma de documento e a
organização de uma conversa com as agroindústrias e todos os atores envolvidos no
processo para dar continuidade no assunto. Em assuntos gerais Senhor Antonio
Baptiston ressalta a importância da preservação da água não só no meio rural mas no
urbano também, e que poderia se pensar em estabelecer projetos de preservação no meio

urbano. Senhor Luciano Buligon comenta sobre a importância do engajamento dos
prefeitos na causa ambiental de forma a inspirar outros municípios a aderirem, agradece
a todos os presentes e encerra a presente reunião. Nada mais havendo a tratar considerase encerrada a Assembleia, e eu Kellen lavrei a presente ata na qual será assinada pelo
Conselho de Associados e demais membros presentes.
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