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ATA DA DIRETORIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM SUL

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e nove, às dez horas reuniu-se 
no  SAMAE  de  Orleans,  a  Diretoria  do  CISAM-SUL  com  a  presença  dos 
senhores: Jacinto Redivo – Presidente do CISAM-SUL e Prefeito de Orleans, Sr. 
Antonio Ironildo Willemann – Diretor Administrativo e Financeiro do CISAM-SUL, 
Jackson Buss – Diretor  Técnico e Operacional  do CISAM-SUL.  O presidente 
abriu  a  reunião  agradecendo  a  presença  dos  integrantes  da  Diretoria, 
apresentando a pauta da Reunião que foi aprovada com os seguintes assuntos: 
Contrato de Rateio, Contabilização do CISAM-SUL, Abertura de Conta Bancária, 
Negativas junto à Receita Federal, INSS, e FGTS, Contratação de Engenheiro 
Fiscal  para  acompanhamento  das  Obras  da  Sede  do  CISAM-SUL,  Ofício  à 
FUNASA solicitando  recursos  financeiros  para  elaboração  do  PMSB para  os 
municípios  integrantes  do  Consórcio,  andamento  da  obra  de  construção  do 
Laboratório e sede do CISAM-SUL. Dando prosseguimento à reunião e seguindo 
a pauta,  com relação ao Contrato de Rateio ficou decido que o mesmo será 
implantado  imediatamente,  porém,  a  minuta  do  contrato  será  elaborada  pelo 
Grupo Técnico de Apoio da FUNASA, cuja reunião já está marcada para os dias 
11,12  e  13  de  março  em  Florianópolis  e  do  qual  fazem  parte:  Antonio  I. 
Willemann e Jackson Buss. Quanto a contabilização o Sr. Antonio relatou que 
manteve contato com o Tribunal de Contas do Estado, e foi informado pelo Sr. 
Rafael que a contabilização do CISAM-SUL, poderá e deverá ser implementada 
imediatamente, porém a STN ainda deverá brevemente expedir instruções sobre 
a  contabilização  dos  consórcios  oportunidade  em  que  o  Tribunal  repassará 
essas instruções. Ainda sobre a contabilização ficou decidido a contratação do 
programa informatizado da Betha (SAPO), pois o mesmo já é operado em todos 
os Serviços municipais integrantes do consórcio, além de ter sido apresentado 
uma  proposta  pela  Betha  com  custo  de  apenas  R$  144,00  mensais.   Foi 
sugerido pelo Sr. Jackson a criação de uma página na Internet para a publicação 
dos atos legais e do andamento das obras do Consórcio, a indicação foi aceita 
pelo  presidente  que  solicitou  providências  para  a  contratação.  Também será 
necessário um profissional devidamente habilitado para  a escrituração contábil, 
tendo sido aceita a indicação do Sr. Antonio para que essa escrituração seja feita 
pelo SAMAE de Orleans, pela Sra. Simoni, até que se possa realizar concurso 
público para preenchimento da vaga. Ficou decido a abertura de conta bancária 
no Banco do Brasil,  cuja  instituição existe  em quase todos os municípios  do 
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consórcio, isto facilitará as transferências financeiras. Com relação as negativas 
foram conseguidas pela Internet as Negativas de INSS e FGTS, porém as da 
União apresentam pendências, o Sr. Antonio acompanhado da Sra. Fátima do 
SAMAE de Orleans estiveram na Receita Federal, que solicitou a apresentação 
da  DCTF  e  SEFIP,  desde  a  criação  do  CISAM-SUL,  mesmo  que  sem 
movimentação  para  regularização  das  pendências  e  posterior  emissão  das 
negativas  federais.  Outro  assunto  tratado pela  diretoria  foi  a  necessidade da 
contratação  urgente  de  um  engenheiro  devidamente  habilitado  e  com 
experiência  para  acompanhamento  e  fiscalização  das  obras.  Foi  sugerido  e 
aceito o nome do Engenheiro Edésio Berger, que até o momento já tem prestado 
este serviço gratuitamente. Considerando uma reunião ocorrida em Brasília-DF, 
entre o Presidente do CISAM-SUL – Sr. Jacinto Redivo, o Diretor Administrativo 
do  CISAM-SUL  –  Sr.  Antonio  I.  Willemann,  o  Coordenador  Regional  da 
FUNASA/SC Sr. Marcos J.F. Medeiros e Técnicos da FUNASA da Presidência, 
foi elaborado ofício à FUNASA Regional de Santa Catarina, solicitando recursos 
para  todos  os  municípios  que  fazem parte  do  CISAM-SUL e  que  ainda  não 
haviam sido contemplados (Ofício Anexo). Sobre a obra de construção da sede e 
laboratório  regional,  ficou  acertado  uma reunião  na  FUNASA,  para  tratar  de 
assuntos  técnicos  referentes  as  diferenças  no  projeto  executivo  e  o  que 
necessariamente precisa ser realizado. Segundo a empresa HBBC Engenharia 
vencedora da licitação a diferenças grandes. Foi apresentado uma planilha pela 
HBBC  engenharia  a  qual  foi  encaminhada  para  análise  da  FUNASA.  Ficou 
sugerido pelo Presidente Sr. Jacinto Redivo, uma reunião na FUNASA entre: A 
construtora vencedora da licitação, a diretoria do CISAM-SUL, a FUNASA e a 
empresa  que  elaborou  o  projeto  executivo,  para  um  veredito  sobre  as 
divergências.   Por fim o Presidente do CISAM-SUL, assinou um documento para 
alteração do representante legal  junta a Secretaria da Receita Federal.  Nada 
mais  havendo  a tratar,  o  presidente  agradeceu a presença e o  empenho da 
Diretoria  encerrando  a  reunião,que  foi  secretariada  por  mim  Antonio  I. 
Willemann, da qual extraiu-se a presente ATA, que vai assinada por todos
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