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Prefeitura Municipal de Grão Pará 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

Ofício n° 268/2016 

Ao Senhor 
Presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento 
Ambiental —CISAM-SUL 
Orleans - SC 

Assunto: INDICAÇÃO DE PREPOSTO 

Senhor Presidente, 

Grão-Pará/SC, 21 de outubro de 2016. 

Por meio do presente, nomeamos na qualidade de preposto o Sr. Enio João 
Zanelatto Bagio, brasileiro, casado, diretor do Samae, inscrito no CPF sob o n° 
534.246.629-68 e no RG n° 1.736.886-3, com a finalidade de me representar com 
direito a voto na ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento Ambiental —CISAM-SUL a se realizar no dia 24 de outubro de 2016, 
conforme Editais de Convocação. 

Atenciosamente, 

AMILTON ASCARI 
Prefeito Municipal 



Estdc}o c~e Sd ntd Cdtd ri nd 
Município c{e Sdntd Rosd c~o Sul 

®fício n° 180/2016lGAB 

Assunto: Indicação de Preposto 

Senhor Presidente, 

Santa Rosa do Sul, 21 de outubro de 2016. 

Por meio do presente, nomeamos na qualidade de preposto o Sr. Edson de 

Oliveira Borba, brasileiro, casado, agricultor, Diretor do SAMAE, inscrito no CPF n° 

488.604.689-49, e RG n° 1.530.144, com a finalidade de me representar com direito a voto 

na ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal de Saneamento 

Ambiental -CISAM-SUL a se realizar no dia 24 de outubro de 2016, conforme Edital de 

Convocação. 

Atenciosamente. 

NELSO RDOSO D~OLIVEIRA 
Prefeito Mumcipa] 

Gestão 20í3J2016 

Rua Ferminio Peáro Raupp n~ 400 -Caixa Postal 005 - Fone/Fax: (Oxx48)3534-1113 
CEP - 88965-000 -Santaa Rosa áo Sul - CNPJ: 80.989.965/0001-98 

Home Page: www.santãrosaáosul.sc.gov.br - E-mail: pm®santarosaáosul.sc.gov.br 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura N'unicipal de Treviso 

Treviso, 24 de outubro de 2016. 

Ofício n° 190/16 

Assunto: INDICAÇÃO DE PREPOSTO 

Senhor Presidente, 

Venho por meio do presente, nomear na qualidade de PREPOSTO, o 

Sr. JOÃO RADAEL PIRES DOS SANTOS FILHO, brasileiro, solteiro, servidor do 

SAMAE, inscrito no CPF sob o n° 092.375.299-45 e no RG n° 5.718.777, com a 

finalidade de me representar com direito a voto na ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental — 

CISAM-SUL a se realizar no dia 24 de outubro de 2016, às 09:30 horas, na cidade 

de Orleans, conforme Edital de Convocação. 

Atenciosamente. 

,~ ~ 

JOÂO MEUS ROSSI 
~~ Prefeito 

Excelentíssimo Senhor 

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES 

D.D. Presidente CISAM-SUL 

ORLEÃNS - SC 

Av. Prof. José F. Abatti, 258 —Treviso — SC —CEP 88862-000 — CNPJ: O l .614.019/0001-90 
Fone: (48) 3469 9000 —Fax: (48) 3469 0122 — E-mail: Prefeitura(a~trevisosacom.br —Site: www.trevisosc.com.br 



ESTaoo ~ sArrrA c~,xr+xn~, 
PEEEEIT~ìA raarrci~ax, ~ arsrí~ozss 
ranTm~~ Do PREEEI7n
c3~1R7 82. B92. 332/0001-92 
Rua Gonçalves Júnìor, 260 - Centro - 88475-000 - ANITÁPOLIS - SC 

Fa~e: (0~) 48 3256-0131 - Fax 3256-0188 E~il:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br 

Anitápolis, 24 de outubro de 2016 Of. n° 212/2016 

Assunto: INDICAÇÃO DE PREPOSTO 

Senhor Presidente, 

Por meio da presente, nomeamos na qualidade de preposto o Sr. Sergio de Souza, 
brasileiro, casado, representante do SAMAE, inscrito no CPF sob o n° 733.934.289-
34 e no RG n° 3.779.437-0, com a finalidade de me representar com direito a voto 
na ASSEMBLÉIA GERAL ESTRAORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento Ambiental —CISAM-SUL a se realizar no dia 24 de outubro de 2016, 
conforme Edital de Convocação. 

Atenciosamente, 

Marco ~ nt•' i•` Medeir~unior 
`---~-- P"rèféi ó Municìpal 



GOVERNO DE -

COCAL DO SUL 
Cocal do Sul, 24 de outubro de 2016. 

Assunto: INDICAÇÃO DE PREPOSTO 

Senhor Presidente, 

Por meio da pre:~ente, nomeamos na qualidade de preposto o Sr. 
NILSIONEI MAFFIOLETTI, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o n° 
024.598.379-17 e no RG n° 3.561.482, com a finalidade de me representar com 
direito a voto na ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento Ambiental —CISAM-SUL a se realizar no dia 24 de 
outubro de 2016. 

Atenciosamente, 

~ 

ADEMI" ~ AGA 
Prefei o ~ nici 

~ 

Av. Dr. Polidoro Santiago, 519 -Centro - Cx, Postal 01 

CEP: 88845-000 - Cocal do Sul/SC - CNPJ: 95.778.056/0001-88 

Telefone: +5548 3444.6000 -Fax: +55 48 3444.6022 

cocaldosul.sc.gov.br 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Pedras Grandes 

CARTA DE PREPOSIGÃO 

MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES, pessoa jurídica de direito pública, inscrita no CNPJ 

n° 82.928.680/0001-72, estabelecida na Rua José Marcon, n° 311, Centro, município de 

Pedras Grandes/SC, CEP 88720-000, por seu Prefeito Municipal Antonio Felippe 

Sobrinho, infra-assinado, AUTORIZA o Sr. WANDERLEY CORRER, diretor do SAMAE, 

CPF 690.355.209-04, a representá-lo, na qualidade de preposto, na assembléia do 

CISAN-SUL que acontecerá no dia 24 outubro de 2016, as 9:30 horas em Orleans/SC, 

podendo representar e inclusive votar. 

Pedras Grandes/SC, 24 de outubro de 2016. 

Antonio Felippe Sobrinho 

Prefeito Municipal 

RUA JOSÉ MARCON, 311 -FONE/FAX: (OXX48) 3659-3000 
E-mail: pedrasgrandes@pedrasgrandes.sc.gov.br - 88720-000 - PEDRAS GRANDES - SC 



JRUSSANGA 
Governo do Mun icí F~ i r~ 

Carta Preposto 

Assunto: INDICAÇÃO DE PREPOSTO 

Senhor Presidente, 

Urussanga 24 de outubro de 2016. 

Por meio da presente, nomeamos na qualidade de preposto o Sr. Vanio Comin, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n° 344.302.889-68, Diretor do Samae de 
Urussanga com a finalidade de me representar com direito a voto na 
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental — 
CISAM-SUL a se realizar no dia 24 de outubro de 2016, conforme Edital de 
Convocação. 

Atenciosamente. 

John 
Prefeit 

Felippe 
Municipal 

GABINETE DO PREFEITO 
Paço Municipal Lydio De Brida -Praça da Bandeira, 12 -Centro -CEP 88.840-000 -Urussanga/SC 

Fone/Fax:(48) 3466-1188 - www.urussanga.sc.gov.br 
I 



MINISTÉRIO DA SAÚDE 
FUNDAÇAO NACIONAL DE SAÚDE 

Av. Marinheiro Max Schramm, n.° 2179 —Estreito 
Florianópolis — SC —CEP: 88.095-001 

Tel.: (48) 3281-7719 —Fax.: (48) 3281-7784 

OEcio n.° 22/Sesam/ Suest/SC 

Florianópolis, ~j de outubro de 2016. 

A Sua Senhoria o Sr. 
ENIO JOÃO ZANELLATO BAGIO 
Diretor Administrativo Cisam-Sul 
Rua Edgar Cunha,322 -Centro 
88870-000 Orleans -SC 

Assunto: Oficina Capacitação PSA 

Senhor Diretor, 

O Samae de São Ludgero, município partícipe do Cisam-Sul, através do Ofício N° 

44/2016- Samae/SLU, solicitou à Funasa apoio na elaboração e implantação do Plano de 

Segurança da Água. 

Diante da manifestação do município e sabedores da conjuntura jurídica na área do 

saneamento, onde há tendência do entendimento da obrigatoriedade dos prestadores de serviço 

no desenvolvimento do PSA, a Funasa elaborou a Oficina de Capacitação do Plano de Segurança 

da Água, cuja data prevista para acontecer no município supracitado é entre os dias 22 a 24 de 

novembro do ano corrente. 

Desta forma, gostaríamos de ampliar as possibilidades e convidar o Cisam-Sul a 

participar como colaborador do evento, oportunizando 15 vagas aos servidores do consórcio e 

aos demais municípios consorciados para participarem do evento. É necessário a presença 

durante todo o período da Oficina, pois as atividades serão em grande parte práticas, sendo que, 

para desenvolvê-las, devem levar notebooks. 

Em contrapartida, solicitamos ao Cisam-sul o pagamento de diária ao palestrante Paulo 

Lamin (Simae-JHL) a fim de que possa colaborar com o evento. 

Atenciosam~ nte, 
~1 

'~_ 
Superinten 

~~ 

'v s 
em Santa Catarina 


