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ATA  DA  ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM SUL 
DIA 18 DE OUTUBRO DE 2007

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete, às 
quatorze horas e trinta minutos,  reuniram-se no auditório Real Nob 
Hotel  em Orleans-SC,  os senhores prefeitos  e/ou representantes e 
técnicos  dos  seguintes  municípios  consorciados  ao  CISAM  Sul: 
Orleans, Urussanga, Grão Pará, São Ludgero, Cocal do Sul, Timbé do Sul, 
Jacinto Machado, Santa Rosa do Sul, Araranguá, Içara, Anitápolis, Imaruí, 
Treviso,  Jaguaruna,  Morro  Grande,  Pedras  Grandes  e  Sangão para 
deliberarem sobre a ordem do dia devidamente convocada por edital, 
a qual segue anexa. Iniciando os trabalhos, o Sr. Marcelo Nitschke 
como mestre de cerimônia fez a leitura do Edital de Convocação em 
seguida, compôs a mesa de autoridades que contou com a presença 
do presidente do CISAM-Sul, prefeito Valmir José Bratti,  Presidente 
da Câmara de Vereadores de Orleans Sr. Udir Luiz Pavei, Engº Pedro 
Villar  da  FUNASA  Brasília–DF,  Arq.  Luiz  Fernando  Azeredo  da 
FUNASA Brasília-DF, Engº Milton Tadashi Shiratori da FUNASA-SC. 
O Diretor  Administrativo e Financeiro do CISAM-SUL Sr.  Antonio I. 
Willemann.  O  presidente  do  Consorcio  fez  uso  da  palavra, 
cumprimentando a todos,  agradecendo a FUNASA, desejando uma 
ótima assembléia e abrindo efetivamente os trabalhos. Em seguida, 
todos os presentes aprovaram a pauta da assembléia. Na seqüência 
o Diretor Administrativo e financeiro do Consorcio fez a verificação e 
comprovou o necessário  quorum para continuidade da assembléia. 
Dando prosseguimento, o Coordenador do Programa de Cooperação 
Técnica da FUNASA/Brasília, Eng° Pedro Villar; fez uma explanação 
sobre a Lei 11.445-2007. Na seqüência, o Diretor Administrativo do 
CISAM,  passou  à  homologação  do  ingresso  ao  Consórcio  dos 
municípios  de  Araranguá,  Içara  e  Anitápolis,  que apresentaram as 
respectivas leis  municipais  ratificadas pelo Poder  Legislativo,  tendo 
sido homologados pela Assembléia o ingresso por unanimidade. No 
próximo  item,  o  Diretor  Adm  e  Fin.  E  o  Eng  Milton  efetuaram  a 
proposta  e  obteveram a  aprovação  para  alteração  do  estatuto  do 
consórcio,  incluindo  então  a  regulação  dos  serviços  públicos  de 
saneamento,  como nova finalidade do consórcio,  ficando o GTA – 
Grupo Técnico de Apoio da FUNASA-SC encarregado de estudar e 
apresentar para aprovação a minuta e forma de regulação de acordo 
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com a legislação. De acordo com a pauta da assembléia, o Arquiteto 
Luiz  Fernando  Azeredo,  apresentou  o  anteprojeto  da  sede  e 
laboratório do consórcio,  que logo a seguir  foi  discutido elogiado e 
aprovado por  todos  os  presentes.  Dando seqüência,  o  Eng Milton 
Tadashi  Shiratori  repassou  informações  sobre  procedimentos  e 
recursos  para  a  contratação  do  projeto  executivo  da  sede  e  do 
laboratório, assim como os pleitos para obtenção de recursos com a 
finalidade  de  executar  a  obra.  Prosseguindo,  o  Diretor  adm  e 
financeiro  e  os  técnicos  da  FUNASA  presentes  teceram 
esclarecimentos sobre questões levantadas pelos demais presentes. 
Por  derradeiro,  o  presidente  do  Consórcio  encerrou  a  assembléia 
desejando  bom  retorno  a  todos. Nada  mais  havendo  a  tratar, 
encerrou-se a assembléia, da qual se extraiu a presente ata, que vai 
por todos assinada.
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