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

Aos vinte  e  nove  dias  do  mês de Outubro  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, Cocal do Sul, Timbé do Sul, Santa Rosa do Sul, Araranguá, Içara, 
Anitápolis,  Treviso,  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  o  Sr. Antonio  I.  Willemann Diretor 
Administrativo  do  CISAM-SUL,  acolheu  a  todos  solicitando  que  tomassem 
assento  na  assembléia.  Em  seguida  passou  a  formação  da  mesa  de 
autoridades que foi formada pelo Prefeito de Orleans e Presidente do CISAM-
SUL Sr. Jacinto Redivo, pelo Coord. da FUNASA/SC Marcos José Medeiros 
Fernandes, pela Engª Clenice Pereira  Y.  Castro Chefe DIESP/FUNASA/SC, 
pelo  Engº  Milton  Tadaschi  Schiratori  da  DIESP/FUNASA/SC,  pelo  senhor 
Edesio  Berger  fiscal  de  obras  do  Consorcio,  pela  senhora  Judite  Peters 
Schurohff  representando  o  Diretor  Técnico  Operacional  Sr.  Jackson  Buss. 
Seguindo a ordem do dia  fez a leitura do Edital de Convocação,  passando a 
palavra  a  Engº  Milton  Tadaschi  Shiratori  da  DIESP/FUNASA/SC,  saldou  a 
todos os consorciados, fez uso da palavra também a Engª Clenice Pereira Y. 
Castro Chefe DIESP/FUNASA/SC, que também saldou a todos os presentes. 
O  Coord.  da  FUNASA/SC  Marcos  José  Medeiros  Fernandes,  falou  pela 
FUNASA  da importância dos Consórcios e agradeceu a presença de todos, o 
senhor Antonio, passou a palavra ao Jacinto Redivo Prefeito do município de 
Orleans  e  Presidente  do  CISAM-SUL,  que  saudou  a  todos,  agradeceu  a 
presença, falou sobre a importância do saneamento básico e sobre o pleito de 
R$ 900.000,00, para atender a todos os municípios para elaboração do PMSB 
e  abriu   os  trabalhos.  A  mesa  de  autoridades  se  desfez  passando-se  aos 
assuntos  da  pauta,  o  Sr.  Antonio  I.  Willemann  explanou  sobre  a  situação 
financeira  atual  do  Consorcio,  e  também  a  situação  dos  municípios 
consorciados sobre as duvidas que foram surgindo. O Eng. Milton T. Shiratori 
apresentou algumas fotos atualizadas do Consorcio mostrando o andamento 
da construção do Laboratório Regional, os relatório de visitas realizadas para 
fiscalização da construção, 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. Engª Clenice informou sobre os tramites legais obrigatorios desse 
pleito de acordo com a portaria 1.232 de 27 de outubro de 2009, publicada no 
DOU  no  dia  28  de  outubro  de  2009.  O  Eng.Milton  falou  também sobre  a 
Regulação  dos  Serviços  de  Saneamento,  a  sua  importância,  sua 
obrigatoriedade e que os Consórcios são órgãos reguladores. O Sr. Odivaldo 
Bonetti presidente da ASSEMAE-SC e Diretor do SAMAE de Urussanga alertou 
para  que  os  gestores  dos  SAMAEs,  informem  aos  prefeitos  as  ações  da 
regulação dos Consorcios para que não haja tomada de decisões por falta de 
conhecimento  das  partes.  Em  seguida  o  Sr.  Antonio  abriu  espaços  sobre 
monções,  não  havendo  nem  um  manifesto  por  parte  dos  presentes.  Em 
seguida  fez-se  a formação da mesa novamente,  onde o  Sr  Jacinto  Redivo 



presidente do Consorcio, colocou em votação o orçamento para 2010 conforme 
PPA 2010-2013 aprovado sem ressalva pelos presentes e cuja planilha com os 
valaores individualizados por município é parte integrante desta ata. Antes do 
encerramento da assembléia fez uso da palavra o Sr.Marcos que  despediu-se 
agradecendo os presentes e colocando a FUNASA sempre a disposição de 
todos. Em função de terem sido esgotadas os assuntos da pauta o Presidente 
da Assembléia solicitou pausa de cinco minutos para a conclusão da ata. 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.


