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CISAM-SuL

EDITAL DE cONVOCAcfio 1/2020 -ASSEMBLEIA GERAL ORDIN^RIA
NO 2507814

EF[#BDLf°GNEVRAPPLPPo#wiRIA

0 Presidente do Cons6reio lntermunicipal de Saneamento Ambiental - asAM Sul, no use de suas atribuic6es, CONVOCA os representantes
dos entes consorciados para Assembfa.a Geral 0RDlwiRIA a ser realizada ro dia 4 de junho de 2020, as 09:30 horas em primeira chamada
com a presenga de 2/3 dos entes consorciados, as 10:00 horas em segunda chamada com a presenga de 50% dos entes consolciados na
Cede de Cisam-Sul, site a Agener Loli, n° 189, Bairro Gorridas (saida para Urussanga), em Orfeans, confome a seguir:
Cbnsiderando a Pandemia em virtude do COVID-19, a assembleia sera realizada respeitando€e codas as recomendag6es de DISTANCIA-
MENIO e Htoieniza5ao e exigira alnda o5 seguintes:
I. Todas as pessoas, que adentrarem ao estabelecjmento, devem usar mascaras eficientes, durante todo a perl'odo da assembleia, o CISAM-
-SuL ira fornecer dues m6scaras personalizadas per municl`pjo;
11. Sera disponibilizado aleool 70% rros pontos de acesso/saida, na area de uso comum, ben coma garantido a suprimento de sab5o liquido
e papel toalha nos banheiit}s e lavatirios;
Ill, Alertamos pa fa qile, durarfee a evento, se fags a usa do alcool 70% quando do acesso e saida do estabelecimento e que se rnantenha,
em case de necessidade, a etiqLieta da tease ben come da higienizacao de m~aes;
IV. Tbdos os amb.ientes ser5o mantidos arejados;
V. Para o regifro de presenga e assinatura de documentos, cada urn devefa usar sua pr6pria caneta;
VI. Devefa ser observado a disfancjamento minimo de 1,5 metros (Llm meto e meio) de rain entre os participantes do evento;
VII. No audjtorio as poitrorras ja estarao disponi'vejs neste espacamento;
VIII. Sera pen.rd.do no mfro.mo 2(duas) pessoas por munia'pio: uma com dire.to a vote e outra para assessor.a se neeessan.a;
IX. Para melhor garantia e seguranga, rfeo sera servido Coffee Breack;
ORDEM cO DIA:
1) Abertura;
2) Apresentac5o para Aprovacao da LDO - Projeto de ResoluSo no 10/2020
3) AbertLira de Credito Especial no Ongamento pare aquisi5o de novas equipamentos para o laborat6rio do CISAM-SUL, Fonts de RecL]rsos
- Governo Federal - FUNASA, Convchio no 552/2019
4) Apresentactio do Parecer do Conselho Fiscal e aprovac5o das Contas do exercfdo de 2019;
5} Apresentadfo para aprovagio das Agives realizadas referentes ao plane da Agives de 2019
6) Homotogac5o das atribuig5es para as Fung5es de Chefia do ILaboratdrio, Crefisba e Setor Administrative, Projeto de Resolng§o no 11/2020;
7) Aprovaedo de Tabela com novas ahalises e valores a serem realjzadas pelo Laboratorio do CISAM-SUL;
8) Aprovas5o de rrovos valores de Tateio para lg]ra, onde o sistema de Abastecimento de igua e operado pela CASAN;
9) Apresentacao da rrova metodologia de coletas com G6djgo QR{ODE, Laudos e modemidades do laborat6rio;
10) Eleictfo do Conselho Fiscal para os exercieios de 2020 e 2021,
11) Informativo sobre as Analises Semeinis;
12) Licitagivo Compartilhada pare o Plano Municipal de Saneamento;
13) Distribujcao de 500 mudas de 5rvores Nativas aos entes consoreiados interessados
14) Apresentag5es de eventuais mogives;
15) Leitura e Assinatura da AmA;
16) Encerramento.

Orfeans/SC, 29 de maio de 2020.

JORGE LUIZ KOCH
Presidents - CISAM-SUL
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