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b) ONDE SE LÊ:
Considerando que a presente ratificação ocorreu ainda no prazo legal, e não altera a proposta, mantém-se a data de abertura da sessão,
conforme prevista no edital. (Grifo nosso)
LEIA-SE:
Considerando que a presente rerratificação ocorreu ainda no prazo legal, e não altera a proposta, mantém-se a data de abertura da sessão,
conforme prevista no edital. (Grifo nosso)
Considerando que a presente rerratificação ocorreu ainda no prazo legal, e não altera a proposta, mantém-se a data de abertura da sessão,
conforme prevista no edital e nas rerratificações.
Permanecem inalterados todas as demais cláusulas do referido edital e nas rerratificações.
Lages, 27 de Março de 2017
Guilherme Rangel Bianchini
Pregoeiro

Consórcio CISAMA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL MARÇO 2017

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO CISAMA – LAGES – 23 DE MARÇO DE 2017
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, as quatorze horas, no auditório da AMURES, sito a Rua Otacílio
Vieira da Costa, 112, em Lages, reuniram-se os prefeitos membros do conselho fiscal e o contador do consórcio, abaixo relacionados, para
tratarem da seguinte pauta: 1) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; 2) Demonstrações contábeis e prestação de contas do exercício
2016; 3) Orçamento 2017; 4) Assuntos Gerais. O Contador do Cisama deu início a reunião, lendo a pauta. 1) Entre os prefeitos presentes foi então eleito o presidente do conselho fiscal para fins de representação durante a prestação de contas 2016, sendo eleito o senhor
José Tadeu Martins de Oliveira, Prefeito de Campo Belo do Sul. 2) Na seqüência o contador apresentou a prestação de contas do CISAMA,
através do relatório contábil gerencial, demonstrando tudo que foi arrecadado, o que foi gasto, as movimentações contábeis entre as entidades CISAMA e FUNSERRA, os convênios e as principais operações contábeis que geraram economia aos Municípios; após a explanação
foi colocado à disposição todos os demonstrativos e documento contábeis do ano em análise, foi constatado que a documentação estava
em perfeita ordem e clareza, após análise e esclarecimento de dúvidas, os conselheiros manifestaram PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO
DAS CONTAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE -CISAMA E DO FUNDO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SANEAMENTO BÁSICO -FUNSERRA , RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2016, autorizando a submissão dos mesmos a aprovação na próxima
Assembléia Geral. 3) Foram novamente apresentados os valores orçados para o ano de 2017, já aprovados na Assembléia Geral de 13 de
setembro de 2016, os quais deverão ser fiscalizados pelos novos membros eleitos do conselho fiscal. 4) Nada mais havendo a tratar, deuse por encerrada a reunião, sendo a ata lavrada por mim, Pedro Jovane da Silva, contador do CISAMA e assinada por todos os presentes.
Lages, 23 de março de 2017.
José Tadeu Martins de Oliveira
Prefeito de Campo Belo do Sul
Presidente do Conselho Fiscal

Luiz Carlos Xavier
Prefeito de Otacílio Costa
Membro do Conselho Fiscal

Pedro Jovane da Silva
Contador do CISAMA

PARECER DO CONSELHO FISCAL
ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016
Eu, José Tadeu Martins de Oliveira, Presidente do Conselho Fiscal, juntamente com os demais membros do Conselho Fiscal do Consórcio
Intermunicipal Serra Catarinense – CISAMA, apreciamos as contas relativas ao exercício de 2016, em reunião realizada nesta data, sendo
que nosso parecer é:
FAVORÁVEL A APROVAÇÃO, DAS CONTAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE -CISAMA E DO FUNDO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO -FUNSERRA, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2016.
Em nome dos membros do Conselho Fiscal, ratifico aqui nossa decisão e autorizo a submissão à aprovação da Assembléia Geral.
Lages, 23 de março de 2017.
José Tadeu Martins de Oliveira
Prefeito de Campo Belo do Sul
Presidente do Conselho Fiscal
Luiz Carlos Xavier
Prefeito de Otacílio Costa
Membro do Conselho Fiscal
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