Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental
INFORMATIVO DO CONSÓRCIO IBERÊ
Ano 1 – No 01- Janeiro/2021
O objetivo desse informativo é apresentar os resultados das atividades desenvolvidas pela equipe
técnica e administrativa do Consórcio Iberê
APRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO IBERÊ
O Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental – CONSÓRCIO IBERÊ, é uma
associação pública, com personalidade jurídica de direito público e de natureza autárquica,
sem fins lucrativos, foi fundada em 22 de julho de 1999. É constituído pelos municípios de:
Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Chapecó, Cordilheira Alta, Guatambu, Planalto Alegre
e São Carlos.
O Consórcio representa os municípios em atividades de preservação ambiental; planeja
e executa programas que promovam o desenvolvimento sustentável; integra projetos e
programas em ações entre diversos órgãos; elabora e/ou executa projetos, obras e serviços
na área de meio ambiente e saneamento básico e educação ambiental; assessora os
municípios na gestão ambiental, hídrica e sanitária; promove e realiza estudos, pesquisas,
planos e projetos nas áreas ambientais e saneamento básico; capacita atores do território
em temas relacionado à preservação e recuperação dos recursos hídricos, meio ambiente,
saneamento básico e apoia as ações dos comitês de bacia hidrográfica.

PROJETOS EM EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO IBERÊ
Projeto de Preservação, Conservação, Recuperação e Manutenção das
Matas Ciliares
Executado por meio de convênio com a CASAN (Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento), se caracteriza pelo isolamento das
áreas degradadas para que ocorra a regeneração natural, por meio do
fornecimento de materiais para a construção das cercas, de forma
gratuita, aos produtores rurais selecionados, que assumem coresponsabilidade e ficam responsáveis pela construção e manutenção
do sistema.
Projeto Educação Ambiental nas Escolas
O objetivo deste projeto é contribuir para o processo de educação ambiental,
através da educação formal em escolas estaduais, municipais e particulares de
abrangência do Consórcio Iberê. Em vários municípios o projeto estende-se
também à comunidade.
Projeto Resíduos Sólidos
O objetivo deste projeto é promover
a educação ambiental como um
processo educativo e participativo
através de programas e atividades
específicas, visando implementação
da Política Nacional de Resíduos
Sólidos.

“SÓ PERCEBEMOS O VALOR DA ÁGUA DEPOIS QUE A FONTE SECA”

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO IBERÊ
No dia 14 de janeiro de 2021 aconteceu a primeira
reunião do Conselho de Associados do ano por
videoconferência e contou com a presença dos
prefeitos que assumiram a gestão municipal. Foi
realizada a eleição da Diretoria e outras funções no
Consórcio Iberê para o período de 2021 e 2022, sendo
eleito o Sr. Glauber Burtet, prefeito de Caxambu do
Sul como presidente e o Sr. Rudi Miguel Sander, de
São Carlos como vice-presidente. Foi realizada a
apreciação da prestação de contas do ano de 2020 e
outros assuntos relacionados `as suas atividades.

Registro fotográfico da assembleia geral ordinária

MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL/SC
No dia 20 de janeiro de 2021, em Caxambu do Sul, foi realizada reunião para apresentação do Consórcio Iberê
e seus projetos para o Sr. Glauber Burtet, prefeito municipal e presidente do Consórcio. Na oportunidade
estiveram presentes a Sra. Kellen Cassaro, assessora administrativa e Sra. Geciane Jordani, assessora de
projetos do Consórcio.

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC

Registro fotográfico da reunião realizada na diretoria de agricultura e
meio ambiente de Chapecó/SC

No dia 15 de janeiro de 2021, na diretoria de
agricultura e meio ambiente do município de
Chapecó, foi realizada reunião para apresentação
do Consórcio Iberê e seus projetos ao novo
diretor Sr. Jonas Bringhenti. Na oportunidade
estiveram presentes a Sra. Silvia Valdez,
conselheira executiva, Sra. Kellen Cassaro,
assessora administrativa e Sra. Geciane Jordani,
assessora de projetos do Consórcio e o Sr. Marco
Aurélio Godoy coordenador municipal do
Consórcio.
Os trabalhos do consórcio Iberê são relevantes
para a preservação das microbacias hidrográficas
dos lajeados São José e Tigre que abastecem a
cidade.

MUNICÍPIO DE GUATAMBU/SC

No dia 26 de janeiro de 2021 foi
realizada a reunião de motivação e
sensibilização
dos
futuros
beneficiários do Projeto Mata Ciliar
CASAN 2020/21, no Camping Dal
Piva, contou com a participação,
além dos produtores rurais, da Sra.
Aline Pedroso da Casan, do
secretário da agricultura Sr. Eluzardo
Dallastra, do Sr. Jorge de Matos
Casaca da Epagri e do coordenador
municipal do Consórcio Sr. Luiz
André Sperotto.

Registro fotográfico da reunião realizada em Guatambu/SC

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC

Registro fotográfico da reunião realizada na prefeitura municipal do
município de Cordilheira Alta/SC

No dia 28 de janeiro de 2021, na prefeitura
de Cordilheira Alta, foi realizada reunião para
apresentação do Consórcio Iberê e seus
projetos para a nova administração
municipal. Na oportunidade estiveram
presentes o Sr. Clodoaldo Briancini, prefeito
municipal; Alexandre Bergamin, Secretário
da Agricultura, Indústria e Comércio;
Rudimar
Marafon,
Secretário
de
Administração,
Cliciana
Bertoldi,
extensionista local da Epagri; Sras. Geciane
Jordani e Kellen Cassaro, representando o
Consórcio e a Sra. Joseli Terezinha Dalla
Valle, Gerente de Agricultura, Indústria,
Comércio e Meio Ambiente, a nova
coordenadora municipal do Consórcio.

No decorrer do mês de janeiro foram visitadas propriedades beneficiadas pelo Projeto Mata Ciliar com
o objetivo de realizar registros fotográficos para verificar os estágios de regeneração da vegetação
comparando com o início do trabalho.

A

B

Registro fotográfico da área protegida na propriedade de Sr. Gilberto Giacomin, Linha Giacomin.
Situação no início do projeto (A) e situação atual (B) com a recuperação avançando

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC

No dia 21 de janeiro de 2021 foi realizada a
reunião de motivação e sensibilização com os
futuros beneficiários do Projeto Mata Ciliar
CASAN 2020/21. Além dos produtores rurais,
estiveram presentes o vice-prefeito Sr. Oscar
Barela, os Srs. Jorge de Matos Casaca e Vilson
Queiroz da Epagri, a Sra. Aline Pedroso da
Casan, o coordenador municipal do Consórcio
Sr. Claudir Bortolanza e os vereadores: Valmor
Alves de Oliveira, Silvério Shelicher, Ellio
Stalzimann e Nelso Kistermark.

Registro fotográfico da reunião realizada em Águas de Chapecó/SC

Assim que a pandemia do Covid 19 terminar, vamos recebê-los de braços aberto!
Por enquanto vamos nos cuidando!

REUNIÃO MENSAL DO CONSÓRCIO IBERÊ

No dia 27 de janeiro de 2021, foi realizado no
município de São Carlos a primeira reunião
mensal dos grupos de trabalho do Consórcio
Iberê. Na oportunidade foram discutidos os
projetos de Recuperação e Conservação de
Matas Ciliares e o Plano Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Além da
equipe dos grupos de trabalhos estiveram
presentes o Sr. Nelson Luiz Martinelli, secretário
da agricultura de Caxambu do Sul, o Sr. Mateus
Bellé parceiro do Instituto Federal de Santa
Catarina de São Carlos, a Sra. Aline Pedroso da
Casan e o Sr. Jorge de Matos Casaca da Epagri.

Registro fotográfico da reunião mensal do Consórcio Iberê
em São Carlos/SC

ÁREA EM HECTARES ISOLADADAS PARA RECUPERÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE
ATUAÇÃO DO CONSÓRCIO IBERÊ NO DECORRER DOS ANOS DO PROJETO MATA
CILIAR, de 2006 a 2018.
CORDILHEIRA ALTA;
52,30 ha
SÃO CARLOS;
62,24 ha
CHAPECÓ;
32,27 ha

ÁGUAS DE CHAPECÓ;
41,49 ha

GUATAMBU;
25,14 ha

PLANALTO
ALEGRE;
36,60 ha

CAXAMBU DO SUL;
32,24 ha
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