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1

Aos vinte e três (23) dias do mês de maio (05) de dois mil e dezesseis (2016) às /\

2

18h30min,

3

Ordinária, os seguintes

4

Fernandes Gonçalves de Tuiuti. Por procuração compareceram:

5

Pirani de Águas de Lindóia,

6

Sperendio de Pinhalzinho, Andressa Maria da Rocha Bonfá de Socorro e Karina

7

Florido Rodrigues de Santo Antonio de Posse. Do CISBRA compareceram:

8

Piffer Junior, Marcela Lonel de Souza Guelere, Vitor Ribeiro Junqueira Castelli, Victor

9

Lippi Zaccariotto,

reuniram-se

no Paço
Prefeitos:

Vinícius

Municipal

de Amparo

em Assembleia

Geral

Luiz Oscar Vitale Jacob de Amparo e Jair
Élio Benedicto

José Alair de Oliveira de Itapira, José Henrique

Pagani de Melo, Sandra

Cristina

Hilário

Dimis Santos e o

10

contador, Andre Alessandro dos Santos. Demais participantes constam em lista de

11

presença. O superintendente

12

registrando a presença de 07 (sete) municípios e apresenta a pauta aos presentes:

13

1)Aprovação das atas das Assembleias anteriores-

14

Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, 4) Resíduos da Construção Civil,

15

5)Coreia do Sul - 2a fase do Projeto, 6)Assuntos Diversos. Coloca, à apreciação dos

16

presentes, as atas 24 e 25 das Assembleias realizadas no dia 25 de novembro de

17

2015,

18

unanimidade. Sobre dívida ativa, Junior solicita atenção dos municípios quanto aos

19

repasses financeiros

20

municípios estão em atraso. Junior responde que os municípios de Águas de Lindóia

21

e Itapira e que tem realizado constantemente

22

agenda A3P, Sandra Dimis, analista ambiental do Consórcio, informa que 09 (nove)

23

dos 12 (doze) municípios consorciados compareceram

24

explicação da agenda A3P, e que mesmo os municípios que não compareceram

25

receberam um pen drive com todo material necessário para a implantação do projeto.

26

Explica o que é e como funciona a agenda ambiental na administração pública e que

27

existe um termo de adesão a ser preenchido

28

Ambiente

29

importância para os municípios consorciados em aderir ao programa, disse que as

30

ações são simples e que podem ser adotada pelos municípios, principalmente

31

ações que não envolvem custo de implantação. Retomando a pauta, Junior explica ~

32

as modificações

não

havendo

qualquer

manifestação

ao Consórcio.

(Ata 24 e 25), 2) Dívida Ativa, 3)

ao contrário,

são

cobrança aos municípios.

do Consórcio

por

Intermunicipal

e enviado ao Ministério do Meio

Jacob, prefeito de Amparo,

de Saneamento

Sobre a

ao workshop realizado para

realizadas na contratação do beneficiamento
Geral Ordinária

aprovadas

O Prefeito Nande de Tuiuti pergunta quais

para fazer parte do programa.
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33

construção civil. Reforça que o contrato prevê o beneficiamento de 100% (cem por

34

cento) dos resíduos e que o município precisa ficar com no mínimo 10% (dez por

35

cento) do total beneficiado, ou mais, de acordo com a necessidade do município, o

36

restante é responsabilidade da contratada. Informa que a empresa reduziu o valor de

37

R$ 81,00 (oitenta e um reais) para R$ 70,00 (setenta reais) a tonelada. A operação

38

será concentrada

39

município que dispor de área. Disse ainda que, a empresa também tem destinação

40

para resíduos de podas e galhos e esse serviço também poderá ser realizado pela

41

empresa. Sobre a visita à Coreia do Sul, Junior descreve como é realizada a coleta

42

dos resíduos sólidos domiciliares e as inovações tecnológicas na gestão de todo tipo

43

de resíduo. Informa ainda, que a próxima etapa do projeto será em agosto em

44

Brasília. Avançando para última pauta da reunião, assuntos diversos, comunica o

45

licenciamento do Prefeito Jacob da Presidência, por garantia, em decorrência ao

46

período eleitoral. Justifica que, de acordo com o Protocolo de Intenções existem 02

47

(duas) formas

48

Diretores ou nomeação do superintendente.

49

são candidatos à reeleição e o único que poderia assumir é o Diretor Zem, Prefeito

50

de Morungaba, mas que em contato com ele, como já está à frente do Consórcio

51

Circuito

52

superintendente.

53

com o afastamento do Prefeito de Pinhalzinho está com apenas 03 (três) integrantes

54

e solicita aos presentes a indicação de mais um Diretor. Não houve candidato e nem

55

manifestação

56

Prefeito para ocupar o cargo vago na Diretoria Executiva. Seguindo, Junior fala da

57

oficina de artesanato com recicláveis, que o CISBRA está oferecendo mais esse

58

curso aos municípios consorciados.

59

tinha comentado durante a reunião sobre o município de Socorro que tem um projeto

60

com a empresa Visafértil que realiza coleta dos orgânicos num bairro do município e

61

mostra a sacola compostável. Andressa completa que a sacola usada na coleta se

62

decompõe mais rápido que a biodegradável, feita de amido de milho, vai direto para

63

compostagem.

64

indica o término do ciclo da decomposição dos orgânicos. Junior retoma com a pauta

65

sobre assuntos diversos e apresenta Vinícius Pagani de Melo, assistente ambiental

66

do Consórcio. Finalizando a reunião, Junior informa os entes de que a FUNASA ~
Ata da 26

'

das

em dois municípios

de substituição

Frutas

da

do Presidente,

região

Continuando,

Amparo e Itapira ou para qualquer outro

de

pelo atual de um dos

Junior explica que 02 (dois) Diretores

Itatiba,

considerou

mais

viável

assumir

o

explica que a Diretoria Executiva do Consórcio,

de nenhum dos municípios

Reunião - Assembleia

indicação

presentes

quanto à indicação de um

Sobre compostagem

residencial, Junior já

Andressa, explica ainda, que quando a sacola some do composto

Geral Ordinária

do Consórcio

Intermunicipal

de Saneamento

Básico da Região do Circuito

das Águas
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67

lançou processo seletivo para propostas ao programa de resíduos sólidos urbanos e

68

colocou o CISBRA

69

agradece a presença de todos. Eu, Marcela Guelere, redigi e lavrei a presente ata,

70

que segue assinada por mim e pelo Presidente em exercício do Consórcio. Amparo,

71

30 de maio de 2016.

a disposição

para auxiliar os municípios com a inscrição e

Presidente em Exercício
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