
ATA  DA  ASSEMBLÉIA  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM SUL

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, às quatorze horas e trinta 
minutos reuniram-se no auditório do SAMAE de São Ludgero sito a Av. Mons. Frederico 
Tombrock, 612, os senhores: Marcos José Medeiros Fernandes – Coordenador Regional 
da FUNASA: Engº Milton Tadashi Shiratori – Cooperação Técnica FUNASA/SC; Valmir 
José  Bratti  –  Ex-presidente  do  CISAM-SUL;  Antonio  Ironildo  Willemann  –  Diretor 
Administrativo do CISAM-SUL; Cleiton Álvro Gil  Chefe da DISEP FUNASA/SC; Jacinto 
Redivo Prefeito de Orleans;  Saulo Weiss – Prefeito de Anitápolis; Ernani Palma Ribeiro 
Filho –  Preposto do Sr.Mariano Mazzuco Neto Prefeito de Araranguá; Nilso Bortolatto – 
Prefeito de Cocal do Sul; Valdir Dacorégio -  Prefeito de Grão Pará;  José Zanolli  Vice 
Prefeito e Preposto do Sr.Gentil Dory da Luz – Prefeito de Içara; Antonio João de Faveri – 
Prefeito de Jacinto Machado; Inimar Felisbino Duarte – Prefeito de Jaguaruna; Emerson 
José Pravato – Preposto do Sr. Antonio Felippe Sobrinho – Prefeito de Pedras Grandes; 
Castilho  S.Vieira-Preposto  do  Sr.Antonio  Mauro  Eduardo  –  Prefeito  de  Sangão;  Geci 
Gertrudes de O. Casagrande - Prefeita de Santa Rosa do Sul;  Eloi Soethe – Preposto do 
Sr.Ademir Gesing - Prefeito de São Ludgero; Amarildo Scurssel Alexandre – Preposto do 
Sr.Nailor Biava - Prefeito de Timbé do Sul; Getulio Hoffmann Miranda-Preposto do Sr.João 
Réus Rossi – Prefeito de Treviso; Luiz Carlos Zen – Prefeito de Urussanga; Diretores dos 
SAMAEs  dos  municípios  consorciados,  funcionários  dos  SAMAEs  da  região,  para  a 
Assembléia Extraordinária convocada através de Edital devidamente publicado e enviado 
a cada ente consorciado.  Iniciaram-se os trabalhos que foram conduzidos pela Sra. Judite 
Peters  Schuroff  do  SAMAE  de  São  Ludgero,  que  acolheu  a  todos  solicitando  que 
tomassem assento na assembléia.  Em seguida fez a leitura do Edital  de Convocação, 
passando  a  formação  da  mesa  de  autoridades  que  foi  formada  pelo  Eloi  Soeth, 
representando o Prefeito Hilário Gesing, pelo Coordenador da FUNASA/SC Marcos José 
Medeiros Fernandes, pelo ex prefeito de Orleans e ex-presidente do CISAM-SUL Valmir 
José Bratti, pelo Diretor Administrativo do CISAM-SUL Antonio I. Willemann, pelo prefeito 
de Orleans Jacinto Redivo, pelo Engº Milton Tadashi Shiratori  e pelo Chefe da DIESP 
FUNASA Engº Cleiton Álvro  Gil.  Em seu pronunciamento o Sr.Valmir   José Bratti  ex-
presidente do CISAM-SUL cumprimentou a todos e destacou a importância do Consórcio 
para  os  municípios.  Falou  também que é  a única  obra  do  PAC na região  e  que  R$ 
300.000,00 já foram liberados para o início da obra que já está em andamento. Pediu 
apoio dos entes consorciados para que a Presidência do Consórcio fique em Orleans, pelo 
menos até o término da obra, pois os recursos repassados pelo governo federal fazem 
parte do orçamento do Município.  Em seguida falou o Prefeito de Orleans Sr.  Jacinto 
Redivo que cumprimentou a todos e se colocou a disposição para dar continuidade aos 
trabalhos do CISAM-SUL.  O Coordenador da FUNASA em SC Sr. Marcos Jose Medeiros 
Fernandes falou em seguida e destacou a importância  do corpo técnico da FUNASA para 
os municípios e sugeriu que todos os participantes se apresentassem.  Logo após os 
pronunciamentos das autoridades, estes foram convidadas a se posicionarem na platéia 
para seqüência das atividades. A Sra. Judite, passou a palavra ao Sr. Antonio I. Willemann 
pedindo ao mesmo que apresentasse a história de criação do CISAM-SUL e conduzisse a 
assembléia daquele momento em diante. Depois de toda a explanação sobre a história e 
criação  do  Consórcio,  o  Engº  Milton  fez  na  a  apresentação  resumida  do  projeto, 



destacando sua utilidade e informando que o referido projeto foi contratado com recursos 
da FUNASA, através da Coordenação Regional de Santa Catarina. Em seguida Ernani 
Palma Ribeiro Filho pediu a palavra e sugeriu que o Consórcio elaborasse mais fóruns de 
debate  para  tratar  da  regulação  e  outros  assuntos  de  interesse  das  autarquias.  Na 
sequência  procedeu-se  então  a  eleição  do  presidente  e  secretário  da  presente 
assembléia,  sendo eleita  por  unanimidade a Srª.  Geci  Gertrudes de  O.  Casagrande - 
Prefeita  de Santa Rosa do Sul,  para  presidir  exclusivamente  essa assembléia  e  o  Sr 
Odivaldo Bonetti Diretor do SAMAE de Urussanga para secretariar. Tomando a palavra o 
Presidente agradeceu a sua indicação e pediu ao secretário que fizesse a leitura do artigo 
que do Estatuto que tratava da eleição. Após a leitura o presidente  abriu espaço para 
candidatura  à  presidência  do  consórcio  para  os  próximos  2(dois)  anos,  sendo  que, 
decorridos trinta minutos, foi indicado pelo Sr. Antonio I. Willemann como único candidato 
o  Sr.  Jacinto  Redivo  Prefeito  municipal  de  Orleans.  Indagado  pela  Presidente  da 
assembléia e aceito como candidato, passou-se para a votação pública e nominal. Com a 
presença de 14 entes consorciados representados e com 14 votos favoráveis foi eleito por 
unanimidade presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-
SUL, o Sr. Jacinto Redivo Prefeito municipal de Orleans o qual usando a palavra indicou o 
Sr Antônio Ironildo Willemann Diretor do SAMAE de Orleans como Diretor Administrativo e 
Financeiro e o Sr. Jackson Buss Diretor to SAMAE de São Ludgero como Diretor Técnico 
Operacional.  Os indicados, que estavam presentes aceitaram a nomeação, sendo que 
seus  nomes  foram  aprovados  por  unanimidade  pela  assembléia.  Na  seqüência  o 
Presidente da Assembléia empossou a Diretoria Executiva do Consórcio. Dada a palavra 
ao Presidente eleito, este agradeceu a confiança nele depositada, se comprometendo a 
trabalhar em prol de todos e para o bem do Consórcio. Pediu ainda o apoio dos prefeitos e 
técnicos  presentes  para  juntos  buscar  melhoramentos  para  o  saneamento  básico  da 
nossa região, destacando que o laboratório regional é uma grande conquista e que só foi 
possível  graças  ao  apoio  Técnico  e  Financeiro  da  FUNASA,  dos  ex-prefeitos 
especialmente  o  ex-prefeito  de  Orleans  Valmir  José  Bratti.  Na  seqüência  fez  uso  da 
palavra  novamente o Engº  Milton,  informando e esclarecendo sobre a composição do 
Conselho Fiscal que deverá ser eleito em Assembléia Ordinária, provavelmente no mês de 
março de 2009. Em função de terem sido esgotadas os assuntos da pauta o Presidente da 
Assembléia solicitou pausa de  cinco minutos para a conclusão da ata.  Retomando os 
trabalhos a Presidente agradeceu a oportunidade de ter presidido essa assembléia de 
eleição da nova diretoria do CISAM-SUL, solicitou ao  secretário Odivaldo Bonetti  que 
fizesse a leitura da ata, a qual foi aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a assembléia da qual se extraiu a presente ata, que vai por todos os 
presentes rubricada e assinada.


