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DO~/

1

No dia trinta (30) dia do mês de agosto (08) de dois mil e dezesseis (2016) às ~

2

18h30min,

3

Extraordinária,

4

procuração compareceram:

5

de Oliveira de Itapira, Luis Fernando Bueno de Lindóia, Willian Aparecido Aragão de

6

Pinhalzinho,

7

Braz de Socorro. Do CISBRA compareceram:

8

Souza Guelere e o contador, André Alessandro dos Santos. Demais participantes

9

constam em lista de presença. O superintendente

reuniram-se

no Paço

os seguintes

Municipal

Prefeitos:

de Amparo

em Assembleia

Geral

Luiz Oscar Vitale Jacob de Amparo. Por

Élio Benedicto Pirani de Águas de Lindóia, José Alair

Christian Fernando Capato de Oliveira de Serra Negra, Felipe Augusto
Hilário Piffer Junior, Marcela Lonel de

Junior inicia a reunião com a

10

confirmação do quórum registrando a presença de 07 (sete) municípios e apresenta

11

a pauta aos presentes:

12

Aprovação da Proposta para o Orçamento do ano de 2017 e 3)Assuntos Diversos.

13

Coloca, à apreciação dos presentes, a ata 26 da assembleia de prefeitos realizada

14

no dia 23 de maio de 2016, não havendo qualquer manifestação

15

aprovada por unanimidade. Sobre a pauta, aprovação da proposta de orçamento

16

para o ano de 2017, Junior submete à apreciação dos presentes, explicando que, a

17

proposta para o orçamento já foi aprovada

18

Willian de Pinhalzinho menciona que o custo com salários dos funcionários é alto se

19

comparado com a média salarial do município de Pinhalzinho. Junior explica que na

20

formação

21

amplamente seletivo e que para compor o piso salarial do quadro de funcionários

22

realizaram uma pesquisa dos valores nos municípios. Completa que o único reajuste

23

é o índice INPC no mês de janeiro e coloca-se a disposição para levar maiores

24

esclarecimentos

25

para Socorro, mas o município não tem contrato desse serviço com o Consórcio.

26

Junior

27

construímos

28

encaminhadas

29

município não tem interesse na contratação do serviço pode ser retirado da planilha

30

de custos. Willian, de Pinhalzinho, comenta que, sobre os resíduos da construcão

do

1)Aprovação da ata da Assembleia

Consórcio,

as

um

pelo Conselho

concurso

que é uma estimativa;

e eu, Marcela,

estimativas

com

público

Fiscal.

que

fosse

de

acordo

as

completo

manifestações

dizendo
de

que ~

interesse

através de ofício. Junior disse que como se trata de estimativa e o ~

I., .'
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fazer

anteriormente

ao contrário, é

a assessora do município. Felipe observa que, consta cota variável

responde

•

buscou-se,

anterior - (Ata 26), 2)
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31

civil,

32

responsáveis pela destinação dos resíduos. Junior informa que realizou a licitação

33

para oferta desse serviço aos consorciados, mas que, por falta de recursos, não foi

34

aderida pelos municípios. Junior coloca-se a disposição para mais questionamentos,

35

não tendo, coloca em apreciação a Planilha de Custos Fixos e Variáveis para o ano

36

de 2017, não havendo nenhuma objeção ou contrariedade foi aprovada pela

37

totalidade dos presentes. Com relação aos assuntos diversos, Junior informa aos

38

consorciados que o convênio entre o Brasil e a Republica da Coreia onde o

39

Consórcio foi selecionado, chegou à reta final da primeira etapa, e será entregue um

40

relatório com os custos do modelo de gestão proposto pelo governo coreano. Informa

41

também que está firmando parceria com a empresa Visafértil para coleta dos

42

resíduos orgânicos, assim como foi realizado em Socorro, no bairro Vale Verde em

43

Amparo. Junior comenta com os presentes que está firmando parceria gratuita com a

44

Gaia Social, descreve que é uma organização que vai auxiliar no desenvolvimento

45

das Cooperativas, ajudando a criar nos municípios que não tem, e estruturando as

46

cooperativas já existentes em Itapira, Morungaba, Santo Antonio de Posse, e

47

Socorro. Acrescenta que, Vinícius, técnico ambiental do Consórcio com formação em

48

economia, tem apresentado dados que demonstram alto potencial de reciclagem dos

49

municípios, ou seja, os municípios só têm a ganhar com essa parceria, revertendo os

50

resíduos em recursos, geração de renda, que hoje ainda é destinado em aterro

51

sanitário, afirma Junior. Não havendo mais assuntos a tratar, Junior encerra a

52

Assembleia Geral Extraordinária, agradecendo a presença de todos. Eu, Marcela

53

Lonel de Souza Guelere , redigi e lavrei a presente ata, que segue assinada por mim

54

e pelo Presidente em exercício do Consórcio. ,ynparo, 31 de agosto de 2016.

O

município está aprovando a lei dos caçambeiros e que estes, serão

~/,~-

Marcela Lo~

Souza Guele e

Assist hte Administrativo
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