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ConSórCio CiSama

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE - CISAMA 
– LAGES -  06 DE JANEIRO DE 2017
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE - CISAMA – LAGES - 06 DE JANEIRO 
DE 2017.
Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, com início às 15:30 horas, nas dependências da Associação dos Municípios da 
Região Serrana - AMURES, sito à rua Otacílio Vieira da Costa, 112 - Lages/SC, reuniram-se os prefeitos e vice-prefeitos abaixo relacionados, 
para tratarem da seguinte pauta: 1) Leitura, discussão e aprovação da ata anterior; 2) Apresentação do marco legal do CISAMA e encami-
nhamentos para aprovação; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o mandato de 06 de janeiro 
de 2017 a 31 de dezembro de 2017; 4) Situação dos Programas, Projetos e encaminhamentos e, 5) Assuntos Gerais. Justificada a vacância 
dos cargos da Diretoria em função do pleito eleitoral, o Diretor Executivo do CISAMA, Sr. Selênio Sartori, deu abertura à assembleia agra-
decendo a presença de todos e, na sequência fez a leitura do edital de convocação. Ato contínuo passou ao primeiro item da pauta: apre-
ciação da ata da reunião anterior realizada no dia treze de setembro de 2016, destacando da ata da assembleia geral extraordinária: i) a 
terceira alteração do Contrato de Consórcio Público com a criação do Conselho Intermunicipal de Tributos visando dar andamento ao Pro-
grama Saúde Fiscal e ao Termo de Cooperação firmado com o Ministério Público; ii) a inclusão dos Municípios de Pinhal da Serra, Esmeral-
da, Vacaria e Bom Jesus na área de abrangência do consórcio para participarem do Programa Desenvolver Serra Catarinense, do Projeto de 
Infraestrutura Turística e de outros que vierem a aderir e; iii) a adequação da jornada de trabalho e doação de bens do patrimônio do 
consórcio. Destacou que as alterações foram aprovadas por unanimidade dos presentes na assembleia geral extraordinária convocada para 
este fim e, solicitou aos gestores o encaminhamento para aprovação junto às Câmaras Municipais, colocando a equipe do CISAMA à dispo-
sição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Esclareceu que somente após a aprovação nos 18 municípios consorciados os 
municípios do Rio Grande do Sul poderão aprovar suas leis no prazo de dois anos. Destacou também da ata de assembleia geral ordinária 
realizada na mesma data, o Orçamento Geral do CISAMA para 2017 no valor de R$ 883.908,46 (oitocentos e oitenta e três mil, novecentos 
e oito reais e quarenta e seis centavos), que serão provenientes de recursos a serem rateados entre os 18 municípios consorciados (trans-
ferências correntes), a serem repassadas via modalidade de despesa 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante Contrato de Rateio. 
O Plano de Trabalho 2016 e a prestação de contas do ano de 2016 serão tratados na assembleia de março de 2017 como preconiza o Con-
trato de Consórcio Público. Aberto à discussão, as atas foram aprovadas por unanimidade dos presentes. No segundo item da ordem do dia, 
sobre o Marco Legal do CISAMA, foi entregue a minuta do Projeto de Lei para ratificar a terceira alteração do contrato de consórcio público 
e a minuta da justificativa a serem encaminhadas às respectivas câmaras Municipais. Cada Prefeito/Prefeita recebeu cópia do Estatuto Social 
(Contrato de Consórcio Público) com as alterações, para o melhor entendimento e aprofundamento por parte dos gestores sobre o consór-
cio. No terceiro item da pauta sobre o processo de eleição e posse do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do CISAMA foi aber-
to espaço às manifestações dos presentes. Inicialmente discutiram os nomes para composição do Conselho de Administração com mandato 
de 06 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, sendo aclamados por unanimidade: como Presidente do CISAMA o Prefeito de Capão 
Alto – Tito Pereira Freitas; como 1ª Vice-Presidente o Prefeito de Bocaina do Sul – Luiz Carlos Schmuler e como 2º Vice-Presidente o Pre-
feito de Lages - Antonio Ceron. Ato contínuo foram aclamados os membros do Conselho Fiscal com mandato de 06 de janeiro de 2017 a 31 
de dezembro de 2017, como efetivos: o Prefeito de Otacílio Costa - Luiz Carlos Xavier e o Prefeito de Rio Rufino – Thiago Costa e; como 
conselheiros suplentes o Prefeito de São José do Cerrito – Arno Tadeu Marian e o Prefeito de Campo Belo do Sul – José Tadeu Martins de 
Oliveira. Sobre a situação dos Programas, Projetos e encaminhamentos usou a palavra a Engenheira Sanitarista do CISAMA Katynara Goe-
dert, que fez uma breve explanação sobre o Programa de Saneamento Básico e Meio Ambiente. Destacou a assessoria ao Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico de Rio Rufino; a prorrogação dos contratos de esgotamento sanitário junto à FUNASA; o edital de licitação em aber-
to para implantação dos SES de Capão Alto e Urupema e a abertura neste mês do edital para Bom Retiro; a licitação que será aberta para 
implantação da Central de Triagem do Setor Sudoeste e do projeto para mais uma central regional, ambas com recursos de emenda da 
parlamentar Carmen Zanotto; a situação da aprovação da Política Municipal de Resíduos Sólidos nos Municípios Consorciados e a realização 
da Semana do Meio Ambiente e demais projetos via FUNSERRA. A Médica Veterinária Andressa Steffen Barbosa apresentou a situação do 
Serviço de Inspeção nos Municípios, sendo que apenas 50% deles possuem profissionais concursados, outros atuando com profissionais 
contratados. Pediu o empenho dos novos gestores para realização de concursos públicos ou para o chamamento naqueles Municípios que 
já o realizaram, a exemplo de Lages. Falou da auditoria do Ministério da Agricultura, a ser realizada neste primeiro semestre, após a audi-
toria da CIDASC e do CONSAD. A documentação encaminhada pelo CISAMA foi aprovada pelo MAPA, restando a auditoria nos Serviços de 
Inspeção de Anita Garibaldi, São José do Cerrito e São Joaquim. Finalmente o coordenador do Programa de Direitos Humanos e Assistência 
Social, Lauro Francisco dos Santos Filho, apresentou o trabalho de orientação na gestão compartilhada do abrigo institucional para crianças 
e adolescentes dos municípios de Urubici e Rio Rufino. Em são Joaquim foi feita a adequação do abrigo às normas federais, com elaboração 
e aprovação da legislação municipal, regimento interno, projeto político pedagógico e atendimento em um novo espaço de abrigamento. 
Relatou a reunião realizada no início do mês de novembro de 2016 com os Municípios de Campo Belo do Sul e Cerro Negro, manifestando 
a intenção que foi firmada pelos prefeitos de implantar a gestão compartilhada no abrigo de Campo Belo do Sul, como era vontade do Padre 
Edilson José de Souza, Prefeito reeleito do Município (in memoriam). Apresentou a demanda de São José do Cerrito e a dificuldade do Mu-
nicípio de Lages, que faz parte da mesma comarca, em receber crianças e adolescentes daquele Município, buscando o apoio no abrigo de 
Bocaina do Sul. O Prefeito de Lages Antonio Ceron empenhou seu apoio e pediu que o coordenador trata-se com a Secretária de Assistên-
cia Social da possibilidade de Lages abrigar crianças e adolescentes de São José do Cerrito. Colocou-se à disposição dos Prefeitos e agrade-
ceu a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido pelo consórcio através de sua pessoa. Em assuntos gerais foi questionado 
quanto à aquisição dos distribuidores de calcário, sendo informado pelo Diretor Executivo o valor orçado do bem e a necessidade de depó-
sito da contrapartida dos Municípios. Ficou definido que o CISAMA expedirá ofício circular de orientação àqueles que ainda não efetuaram 
o depósito. Na oportunidade, a ARIS apresentou o trabalho desenvolvido junto aos Municípios consorciados, como agência reguladora dos 
serviços de saneamento. Ricardo destacou a importância dos PMSB de Otacílio Costa, São Joaquim e Correia Pinto que foram elaborados 
com o apoio do CISAMA e, da necessidade de atualizarmos os planos de saneamento básico dos outros 14 Municípios que foram elaborados 
em 2009, com metas impossíveis de serem alcançadas diante dos indicadores utilizados/perseguidos e da realidade atual dos Municípios. 
Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a presente ata, por mim lavrada e assinada pelos presentes. Lages (SC), 06 de janeiro de 2017.
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Prefeito de Capão Alto
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Prefeito de Anita Garibaldi

Fernanda de Souza Córdova
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Prefeito de Bom Retiro
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Prefeito de Ponte Alta
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Prefeito de São José do Cerrito

Antônio Zilli
Prefeito de Urubici

Luiz Carlos Shmuler
Prefeito de Bocaina do Sul

Selênio Sartori
Diretor Executivo do CISAMA

Lauro Francisco dos Santos Filho
Assistente Social do CISAMA

Neide Rodrigues da Silva
Administradora do CISAMA

Katynara Goedert
Engenheira Sanitarista do CISAMA

Andressa Steffen Barbosa
Médica Veterinária do CISAMA


