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Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO 

Ofício. n°. 94/2017 São Ludgero, SC, 17 de Outubro de 2017. 

A Vossa Senhoria 

Jorge Luiz Koch 

Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental 

—CISAM-SUL Orleans 

Prezado Senhor, 

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos através deste indicar a Sra. 

Judite Peters Schueroff para representar o Município de São Ludgero na Assembléia 

Ordinária e Extraordinária do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental —CISAM 

Sul Orleans a realizar-se no dia 17 de Outubro de 2017 às 09:30h, com direito a voz e voto. 

Sendo o que tínhamos para o momento, remetemos nossos protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

VOI,N I WEBER` 

" Pref ' São Ludgero 

Fone/Fax: (48) 3657-8800 -Saúde: (48) 3657-1938 -Educação: (48) 3657-8804 

Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 1300 -Centro -Cep: 88730-000 -São Ludgero -Santa Catarina 

www.saoludgero.sc.gov.br - E-mail: adm@saoludgero.sc.gov.br 



Es~,00 DE srarrr~ c.A~xº~ 
M)NICÍP20 DE AHITÁPOLIS 
aanrn~ DO p~IZp 
(SiP.7 82.892.332/0001-92 
Rua Gonçalves Júnior, 260 -Centro - 88475-000 - ANITÁPOLIS - SC 
F°me: (O~t) 48 3256-0131 - 3256-0188 E-~aeil:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br 

Anitápolis, 16 de outubro de 2017 Of. n° 306/2017 

Assunto: INDICAÇÃO DE PREPOSTO 

Senhor Presidente, 

Por meio da presente, nomeio 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 ORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal de Saneamento 
Ambiental —CISAM-SUL a se realizar no dia 17 de outubro de 2017, conforme Edital 
de Convocação. 

Atenciosamente, 

Laudir Pedro Coelho 
Prefeito Municipal 



Estado de Santa Catarina 
Município de Timbé do Sul 

Carta de Preposto 002/2017 

Timbé do Sul, 16 de outubro de 2017. 

CARTA DEPREPOSTO 

Por meio da presente, nomeamos na qualidade de preposto, o Sr. Amarildo Scursel 

Alexandre, brasileiro, casado, Diretor do SAMAE do Município de Timbé do Sul, inscrito no 

CPF sob o nº 501.858.109-34 e no RG nº 1.326.804, com a finalidade de me representar 

com direito a voto na ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal 

de Saneamento tal —CISAM-SUL a se realizar no dia 17 de outubro de 2017 na 

ans, confprme Edital de Convocação. 

~ 
Ater~ic'•samen e, 

~ ~ 
Roberto Biava 
Prefeito Municipal 

~.e.~~b,~ e~ ~~► ~o i r~ 

~ ~ ~~,~~nk, 
~~Q ~~~-s~~ 

Criado pela Instalado em Pertence a Comarca Àrea Territorial População -Censo Altitude: Max: 1210 
Lei n.° 

1069 de 11/05/67 
23/09/67 de Turvo 347 Km2 de 2000- 5.322 Média: 210 

Mínima: 50 

Rua Prefeito Aristides José Bom, 215 -Centro -CEP 88940.000 -Timbé do Sul -Santa Catarina - CNPJ 82.915.232/0001-34 
Fone (0"48) 3536 1133 -Fone/Fax (0"48) 3536 1144 

E-mail: pmts@contato.net 



n1 `refeitura ~Kunicipal de irão-trará 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

Ofício n° 314/2017 

Grão-Pará/SC, 16 de outubro de 2017. 

Assunto: INDICAÇÃO DE PREPOSTO 

Senhor Presidente, 

Por meio do presente, nomeio, na qualidade de PREPOSTO, o Sr. Enio 
João 2anelatto Bagio, brasileiro, casado, diretor do SAMAE, inscrito no CPF sob o 
n° 534.246.629-68 e RG n° 1.736.886-3, com a finalidade de me representar com 
direito a voto na ASSEMBLEIA ORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento Ambiental —CISAM-SUL, arealizar-se no dia 17 de outubro de 2017, 
conforme Edital de Convocação. 

Atenciosamente, 

MAR ~ BORB"A BLASIUS 
Pr-feito Municipal 
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Treviso/SC, 16 de outubro de 2017. 

Ofício n° 294/17 

Assunto: PREPOSTO 

Senhor Presidente, 

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

Sr. ANDERSON JOSÉ PAGANI, brasileiro, casado, Diretor do SAMAE, inscrito no 

CPF sob o n° 034.927.569-64 e no RG n° 3.866.065, com a finalidade de me 

representar com direito a voto nas ASSEMBLÉIAS GERAL ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental — 

CISAM-SUL a se realizar no dia 17 de outubro de 2017, às 09h:30min e às 

11 h:10min, respectivamente, na cidade de Orleans, conforme Edital de Convocação. 

Atenciosamente. 

~---- 4. 

JAI~ MIR COMIN 
Prefeito 

Excelentíssimo Senhor 

JORGE LUIZ KOCH 

D.D. Presidente CISAM-SUL 

ORLEÃNS - SC 

Av. Pror. José P. Abaui, 2~8 ~freviso- SC ~ CGP 8856?-000 CNPI: 01.614.019/0001 ~)0 

Fone: (-481 3469 9000 - I~as: (43) 3469 013? -E-mail: pi~ Icitura u ~r~~~ i-.~n, r~~n~.br- Site: www.Irevisosc.com.br 



SAMAE —Sistema Autõnomo Municipal de Água e Esgoto 
Rua Pedro Rocha, Sala 1 -Centro - Pedras Grandes SC 
Fone: 48 3659 0691 -Celular de Plantão 91338763 

O~cio n° 001/2012 SAMAE 

Pedras Grandes, 16 de outubro de 2017. 

Assunto: Indicação de Preposto i 

Senhor Presidente, 

Por meio da presente, nomeamos na qualidade de preposto o Sr. Romário 

Zapelini Ghisi, brasileiro, Diretor do SAMAE deste município, portador de CPF n° 

067.060.029-68 com a finalidade de me representar na Assembléia Geral Ordinária do- 

CISAM — SUL a se realizaz no dia 17 de outubro de 2017, conforme Edital de 

Convocação recebido por email.. 

Sendo o que tínhamos paza o momento. 

Atenciosamente, 

Marcon 
Prefeito Municipal 

Pedras Grandes — SC 

Segundo a ONU, a escassez de água já atingiu 2 bilhões de pessoas e este 
número pode dobrarem menos de 20 anos. Faça já você a diferença usando a 
água racionalmente, fechando a torneira enquanto lava a louça, escova os e 
tomando banho em até 6 minutos. 

VAMOS POUPAR PARA NÃO FALTAR! 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE IMARUÍ 

Oficio n°. 327/2017 GAB/PREP 
Imaruí/SC, 16 de outubro de 2017. 

Ao 
PRESIDENTE DO CISAM -SUL 
ORLEANS-SC 

Assunto: Representante do Município de Imaruí na Assembleia do CISAM-Sul 

Senhor Presidente, 

Em função de compromissos anteriormente agendados, não poderemos 
comparecer à Assembleia do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental (CISAM —
SUL), que acontecerá no dia 17 de outubro do corrente ano, assim fica designado ovice-
prefeito, Juaci do Amaral, como representante do Município de Imaruí na referida 
assembleia com direito a voz e voto. 

Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

RUI J!D ~ CANDEMIL JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Rua José Inácio da Rocha, 109 -Centro -CEP 88770-000 —Imaruí —Santa Catarina. 
Fone: (48) 3643 0]38 - www.imarui.sagov.br - E-maiL• procuradoria@imarui.sc.gov.br 

Rua José Inácio da Rocha, 109 -Centro CEP 88770-000 - Imarui -Santa Catarina 
Fone: (48) 3643 - 0138 - www.imarui.sc.gov.br 

E-mail: prefeitura@ìmorui.sc.gov.br 



Estado de Santa Catarina 

Munícipio de Jaguaruna 

CARTA DE PREPOSTO 

Eu, EDENILSON MONTINI DA COSTA, brasileiro, casado, prefeito 

municipal de Jaguaruna, portador do CPF sob o n. 981.956.979-68 através de seu 

representante, serve-se da presente para credenciar o senhor GILBERTO 

MACHADO COSTA, brasileiro, divorciado, diretor do Samae, inscrito no CPF: 

750.408.089-68, a me representar na Assembleia Geral do CISAM — SUL 

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Sul de Santa Catarina, no 

município de Orleans, com inicio as 09:00 horas, no dia 17/10/2017. 

Jaguaruna, 16 de outubro de 2017. 

~ / ~~profslto Municipa►
SÍi

~ 
ED LSON MONTINI DA COSTA 

Prefeito Municipal 

Av. Duque de Caxias, n° 290 -CEP: 88715-000 - JaguarunalSC Fonel Fax: (48) 3624-0138 13624-8400 

Site: www.jaguaruna.sc.gov.br CNPJ: 82.928.69810001-74 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SANGÃO 

CARTA DE PREPOSIÇÃO 

DALMIR GABARA CANDIDO, Prefeito Municipal do Município de SANGÃO, inscrito 

no CPF sob n° 806.541.269-6$, RG n°1737818, pela presente, na impossibilidade de 

comparecer pessoalmente, constitui e nomeia como seu preposto o Sr.VALDECI 

SERAFIM, Vice- Prefeito CPF n° 923.955.039-91, RG n°3025$95, para a fim especial 

de representar o outorgante junto ao CISAN, podendo dito preposto, firmar acordo, 

assinar documentos, dar recibo e quitação e tudo o mais que necessário for, para o 

bom e fiel desempenho desta representação. 

Sangão, 16 de outubro de 2017. 

RA CANDIDO 
al de Sangão/SC 

Rod. SC 443 - Iim 02 - Fones/Fax: (O48) 3G563500 - 95.780.455/0001-17 - 85717- 000- SANGÃO - Santa (:atarina 
sangao¡aì,sanpao. sc. ~ov. br 



GOVERNO DE - ' 

COCAL DO SUL 
Cocal do Sul, 16 de outubro de 2017 

Assunto: INDICAÇÃO DE PREPOSTO 

Senhor Presidente, 

Por meio da presente, nomeamos na qualidade de preposto o Sr. 
NATANAEL CANDIOTTO, brasileiro, casado, chefe de escritório, inscrito no CPF 
sob o n° 776.770.809-87 e no RG n° 2.801.705, com a finalidade de me 
representar com direito a voto na ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e na 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento Ambiental —CISAM-SUL a se realizar no dia 17 de outubro de 2017, 
na cidade de Orleans/SC. 

Atenciosamente, 

I 

1 ~.,~ 
ADEMI '• MAGAG N 
Prefei o Munici ~:I 

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

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

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

coca Idosu I.sc.gov.b r 


