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Consórcio Público Rio Guandu

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU 002-2020
Publicação Nº 322817

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU 002/2020.

Aos vinte e seis (26) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, nas dependências da Casa do Agricultor de Ita-
guaçu, situado à Rua Marcondes de Souza, nº 283, Centro, no município de Itaguaçu – ES, estando presentes o Prefeito 
de Brejetuba e Presidente do Consórcio, Sr. João do Carmo Dias, o Prefeito de Itaguaçu e Vice Presidente do Consórcio, 
Sr. Darly Dettmann, o Prefeito de Baixo Guandu, Sr. José de Barros Neto, o Prefeito de Conceição do Castelo, Sr. Christia-
no Spadetto, o Prefeito de Laranja da Terra, Sr. Josafá Storch, a Secretária Executiva do Consórcio, Srª Ana Paula Alves 
Bissoli, a Assistente Administrativa, Srª Sueli Rosa Gardino Pereira, o Assessor Jurídico do Consórcio, Sr. Simey Tristão de 
Sousa, o funcionário da empresa Inová Assessoria e Contabilidade, Sr. Alessandro Rodrigues Gomes, e demais convidados 
os quais assinaram a lista de presença. A reunião teve como objetivo a deliberação sobre os assuntos constantes da ordem 
do dia. Passou então para a votação e deliberação dos assuntos constantes da Ordem do dia, tendo sido prestados os de-
vidos esclarecimentos durante o processo de discussão, e tomadas às seguintes deliberações: Item 01 – Abertura e veri-
ficação do quórum pelo presidente da Assembleia do Consórcio Público Rio Guandu: O presidente do Consórcio, o Sr. João 
do Carmo Dias declarou aberta a reunião e passou a palavra para a Secretária Executiva, Srª Ana Paula que agradeceu a 
presença de todos, especialmente os prefeitos, fez a leitura da ordem do dia e entregou uma cópia do 1º Termo Aditivo e 
Consolidação do Contrato de Consórcio Público com cópia da Lei ratificadora de cada município. Item 02 – Deliberação da 
Ata da última reunião: Ana Paula colocou a ata em discussão e deliberação, porém, os membros da Assembleia solicitaram 
uma síntese da mesma. Ana Paula relatou os principais assuntos e a ata foi deliberada por unanimidade. Item 03 – Infor-
mes importantes sobre atuação do Consórcio na Gestão Ambiental dos municípios Consorciados: Ana Paula informou sobre 
o posicionamento da Fundação Renova pela suspensão do Termo de Parceira com o Consórcio devido a proximidade do 
período eleitoral. Falou dos editais em que o Consórcio inscreveu proposta de projeto, especialmente da FUNASA que foi 
realizado contato que a proposta foi pré selecionada e foi solicitado envio de documentação complementar, a qual foi en-
viada. Porém, até o momento não houve retorno. Após discussão, a Assembleia Geral sugeriu que o Presidente represente 
o Consórcio em agenda com o Presidente da Funasa em Brasília para reafirmar o interesse e necessidade dos municípios 
quanto ao que foi pleiteado. Ana Paula acrescentou sobre o apoio do Consórcio no atendimento aos produtos das Autori-
zações Ambientais das áreas de disposição inadequada de resíduos sólidos dos municípios e o andamento; sobre o apoio 
do Consórcio para a elaboração/revisão dos contratos entre os municípios e as Associações de Catadores de materiais 
recicláveis; e sobre a avaliação dos 2 (dois) anos da atuação do Consórcio no Licenciamento Ambiental Municipal. Item 
04 – Demonstrativo das receitas e despesas do Consórcio até agosto de 2020: Alessandro, da empresa Inová Assessoria 
e Contabilidade, apresentou o demonstrativo de receitas e despesas referente ao 1º e 2º quadrimestre. Item 05 – Delibe-
ração do Orçamento Anual para o exercício de 2021: Alessandro apresentou a proposta orçamentária para o ano de 2021 
no valor de R$ 1.415.199,20 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, cento e noventa e nove reais e vinte centavos), onde 
os municípios consorciados de Brejetuba, Conceição do Castelo, Itaguaçu e Laranja da Terra terão o valor de repasse em 
R$ 126.714,90 (cento e vinte e um seis mil, setecentos e quatorze reais e noventa centavos) e Baixo Guandu terá o valor 
de R$ 217.225,55 (duzentos e dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), compondo 
ainda o orçamento os valores do Contrato de repasse do Ministério do Meio Ambiente Convênio nº 858709/2017-Operação 
1047093-69 e receita estimada advinda do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES) referente a atuação 
do Consórcio no monitoramento dos projetos no âmbito Programa Reflorestar. Ana Paula esclareceu que algumas des-
pesas são devido a ampliação da atuação do Consórcio que, são, na verdade, investimento para otimizar a prestação de 
serviço pelo Consórcio. O orçamento foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Item 06 – Outros Assuntos 
pertinentes para o momento: Ana Paula solicitou a atenção de todos os prefeitos para o cumprimento da obrigação dos 
municípios de repasse dos valores devidos ao Consórcio até a data limite de 30/11/2020, visando compatibilidade das 
receitas e despesas entre o Consórcio e os municípios. Informou a todos que a próxima reunião da Assembleia Geral de-
verá acontecer na segunda quinzena de novembro para eleição da nova diretoria. O prefeito de Baixo Guandu, Sr. José 
de Barros Neto, sugeriu adiar a eleição para o próximo exercício considerando a renovação de três dos cinco prefeitos dos 
municípios consorciados. Simey ressaltou que conforme previsto na Cláusula Oitava do Contrato de Consórcio Público a 
eleição deve ser realizada na segunda quinzena de novembro, com posse no primeiro dia útil do exercício seguinte. Os 
membros levantaram a possibilidade de regulamentar a prorrogação deste prazo, considerando a alteração dos prazos 
das Eleições municipais. Desta forma, manifestaram apoio ao Presidente caso seja necessário. Não havendo mais nada 
a tratar, eu Ana Paula Alves Bissoli, Secretária Executiva do Consórcio Público Rio Guandu lavrei a presente ata que após 
lida e aprovada vai assinada por mim e pelo presidente.

João do Carmo Dias – Presidente: ________________________________________

Ana Paula Alves Bissoli – Secretária Executiva: _____________________________


