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ATA 001/2020
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ASSOCIADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL – CONSÓRCIO IBERÊ.

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, reuniram-se por videoconferência
online, para assembleia geral ordinária do Conselho de Associados o Senhor Luciano
Buligon, Prefeito Municipal de Chapecó e presidente do Consórcio Iberê, Senhor Juarez
Bet Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Senhor Glauber Burtet Prefeito Municipal de
Caxambu do Sul, Senhor Rudi Miguel Sander, Prefeito Municipal de São Carlos,
Senhor Janclei Pigatto, representante do município de Guatambu, 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, para tratar
da seguinte pauta, publicada no DOM – Diário Oficial dos Municípios em vinte e seis
de maio de dois mil e vinte para tratar da seguinte pauta: 1 - Substituição de membros –
período eleitoral; 2 - Plano de atividades; 3 - Assuntos Gerais. A assembleia teve
abertura oficial às onze horas pelo presidente do Iberê Sr. Luciano Buligon, desejando
as boas vindas e agradecendo a presença de todos, o presidente sugere que o primeiro
assunto da pauta seja a apresentação e aprovação do plano de atividades do Consórcio
Iberê, no qual foi apresentado pela conselheira executiva senhora Silvia, com a
renovação do convênio com a CASAN todas as etapas das atividades do projeto, serão
realizadas no decorrer do ano conforme o desembolso do convênio, apresenta as ações
do PIGIRS – Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos,
informando que será necessário a realização de uma audiência pública em Chapecó para
alteração do plano, e as demais atividades que a equipe do Consórcio Iberê desenvolve
destacando uma demanda vinda da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó
aos municípios de Chapecó e Cordilheira Alta, que é um processo administrativo para a
realização de um plano de ação a ser executado nas nascentes ao entorno do lajeado São
José, outra atividade destacada é a elaboração de um manual prático de orientação sobre
licenciamento ambiental da piscicultura que será apresentado ao estado de Santa
Catarina. Colocado em apreciação e plano de atividades, no qual foi aprovado por
unanimidade de votos. Seguindo a pauta como segundo assunto é a substituição de
membros – período eleitoral. Senhora Kellen informa que três prefeitos do Conselho de
associados que ocupam cargo na organização da entidade encaminharam ofício
solicitando afastamento das atividades tendo em vista as exigências do período eleitoral,
a solicitação veio dos seguintes prefeitos: Prefeito Carlos Alberto Tozzo de Cordilheira

Alta, prefeito Glauber Burtet de Caxambu do Sul e prefeito Juarez Bet de Planalto
Alegre. Senhor Luciano Buligon comenta que como nenhum dos prefeitos que
solicitaram afastamento participam da movimentação financeira do Consórcio Iberê,
não precisa haver substituições de membros, portanto, sugere que seja realizado o
afastamento dos prefeitos até o final do pleito eleitoral, retomando os cargos posterior as
eleições. Colocado em votação aprovado por unanimidade de votos. Senhor Luciano
Buligon parabeniza as atividades desenvolvidas pela equipe do Consórcio Iberê, e nada
mais havendo a tratar agradece a todos os presentes e encerra a presente reunião. As
legislações atendidas neste ato são: Lei Federal n° 11.107/2005 (onze mil, cento e sete
de dois mil e cinco), Decreto Federal nº 6.017/07 (seis mil e dezessete de dois mil e
sete) Lei federal n° 4.320/64 (quatro mil seiscentos e vinte de sessenta e quarto) 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 por todos os
presentes.
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