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

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e nove, 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,  Timbé do Sul, Santa Rosa do Sul, Araranguá, 

Anitápolis, Treviso, Jaguaruna, Pedras Grandes e Sangão para deliberarem sobre a ordem do 

dia devidamente convocados por edital, publicado e enviado a cada ente consorciado o 

qual segue anexo. Iniciando 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 Prefeito de Orleans e Presidente 

do CISAM-SUL Sr. Jacinto Redivo, pelo Diretor Administrativo do CISAM-SUL Antonio I. 

Willemann,  Pelo  Diretor  Técnico  Operacional  Sr.  Jackson  Buss,  Pelo  Preseidente  da 

Camada de Vereadores de Orleans Sr Osvaldo Cruzetta.Fez uso da palavra o Presidente 

do  CISAM-SUL,  que  saudou  a  todos,  agradeceu  a  presença,  desejou  uma  ótima 

assembléia e deu por aberto os trabalhos. Também fez uso da palavra o Sr. Osvaldo 

Cruzetta,  que saudou a todos e desejou  um bom trabalho  a  assembléia.  A  mesa de 

autoridades se desfez passando-se ao assuntos da pauta, oportunidade em que Diretor 

Administrativo  do  CISAM-SUL Sr.  Antonio  I.  Willemann  informou aos  presentes  sobre 

ofício  protocolado  na  FUNASA,  solicitando  recursos  financeiros  para  elaboração  dos 

Planos  Municipais  de  Saneamento  Básico  para  todos  os  municípios  integrantes  do 

Consórcio.  Foi  entregue  aos  presentes  uma  cópia  do  ofício  protocolado,  cujo  valor 

pleiteado foi de R$ 900.000,00 para atender todos os municípios que ainda não foram 

contemplados. Em seguida Sr. Antonio apresentou o CONTRATO DE RATEIO 2009 que 

foi discutido e aprovado por unanimidade, ficando decido o preenchimento e providências 

urgentes  para  assinatura  e  repasse  dos  recursos  aprovados  por  lei  nas  câmaras 

municipais de cada município. Na seqüência foi apresentado o PPA do CISAM-SUL para o 

período 2010 à 2013, com as respectivas planilhas com programação de  rateio, e após 

serem  sanadas  as  dúvidas  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  presentes,  cuja  cópia 

rubricada é parte integrante desta ATA. Cumprindo a seqüência dos assuntos convocados 



através do edital, foi apresentado,discutido e aprovado o Termo de Cooperação Técnica 

entre  a  FUNASA  e  o  CISAM-SUL,  que  beneficiará  os  municípios  que  não  possuem 

convênio  de  cooperação  técnica   com a  FUNASA,  ficando  o  presidente  autorizado  a 

assinar esse Termo após a análise jurídica da FUNASA. Em seguida passou-se a eleição 

do CONSELHO FISCAL, que foi conduzida pelo Presidente do CISAM-SUL Sr. Jacinto 

Redivo,  que solicitou ao Sr. Antonio, que fizesse a leitura do estatuto que trata das eleição 

do conselho fiscal.Após as inscrições em número de doze, e apresentação dos candidatos 

procedeu-se a votação secreta tendo sido eleita as seguintes pessoas para compor o 

Conselho Fiscal para o período Abril/2009 à Março/2011: Titulares: Sra. Geci Gertrudes de 

Oliveira  Casagrande,  Prefeita  de  Santa  Rosa  do  Sul;  Sr.  Saulo  Weiss,  Prefeito  de 

Anitápolis; Sra. Adriana Ghizoni Kafka, Diretora do SAMAE de Grão Pará; Sr. Odivaldo 

Bonetti, Diretor do SAMAE de Urussanga e como Suplentes: Sra. Maria Fátima Librelato, 

SAMAE de Orleans; Amarildo Scursel Alexandre, Diretor do SAMAE de Timbé do Sul; 

Aldair Gildo Luiz, Diretor do SAMAE de Sangão e Ernani Palma Ribeiro Filho, Diretor do 

SAMAE de Araranguá. O conselho fiscal foi aclamado com uma salva de palmas tendo 

sido considerada empossada.Em função de terem sido esgotadas os assuntos da pauta o 

Presidente da Assembléia solicitou pausa para a conclusão da ata, enquanto serviu-se um 

coffe-break. 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.


