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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

– CISAM MEIO-OESTE – 

 
Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e 
trinta minutos, reuniram-se na sede do CISAM Meio Oeste, sito à Rua Lourenço 
Côas Netto, n° 140, Loteamento Universitário, município de Capinzal/SC, para 
realização da Assembleia Geral Ordinária, convocada através de edital devidamente 
publicado, representantes dos seguintes municípios consorciados ao CISAM Meio 
Oeste: ALTO BELA VISTA, representado Sr Cassiano Martinazzo . BRUNÓPOLIS, 
representado pela Sra Juliana Priguli; CAMPOS NOVOS, representado pelo Sr Joel 
Francisco Fagundes. CAPINZAL, representado pelo Sr Wilson Luiz Farias vice prefeito; 
FREI ROGÉRIO, representado Sr Helio Oki; HERVAL D’OESTE, representado pelo Sr. 
Nelson Guindani; JOAÇABA, representado Sr Aluir Flemming; MONTE CARLO, 
representado Sr Rubens Jose Vargas; OURO, representado pelo Sr. Derci de Araujo; 
VARGEM, representado pelo Sr Emerson Ari de Souza Matos; ZORTÉA, representado pelo 
Sr. Paulo Cesar Beloto. Iniciando-se os trabalhos, o Sr. Sidnei Penzo saudou e 
agradeceu a presença de todos, e após verificação do quórum necessário de 
participação, estando presentes 11 (onze) representantes dos entes, dentre os 14 
(quatorze) municípios consorciados, passou à leitura do Edital de Convocação e 
Pauta da Assembleia, submetendo-a a aprovação, sendo aprovada a pauta por 
unanimidade. Após a leitura do Edital de Convocação foi constituída a mesa oficial 
de autoridades, composta pelo Sr. Sidnei Penzo, Diretor Administrativo e Financeiro 
do CISAM Meio Oeste pelo Sr Wilson Luiz Farias Representando o Sr Andevir 
Isganzella-Presidente do CISAM Meio Oeste; pelo Sr. Adenor Piovesan, 
Superintendente da FUNASA/SC. O Sr. Sidnei Penso, fez uso da palavra e saudou 
os presentes em seu nome e em nome os Sr. Andevir Isganzella Presidente do 
CISAM Meio Oeste, justificando a ausência do mesmo em decorrência de 
compromissos anteriormente assumidos, desejou boas vindas e agradeceu pela 
presença de todos. Na sequencia o Sr Nelson Guindani fez uso da palavra 
agradecendo a presença e ressaltando a importância do saneamento nos 
municípios. Na sequência foi concedida a palavra ao Sr. Adenor Piovesan, 
Superintendente da FUNASA Santa Catarina, o qual fez sua saudação, reafirmando 
a parceria da FUNASA na implementação do consórcio e agradeceu a presença de 
todos e o empenho dos servidores do consorcio, destacou a importância que os 
consórcios tem no estado de Santa Catarina no desenvolvimento do saneamento do 
estado, e que este a ano o lema da  campanha da fraternidade traz o saneamento 
em pauta, e também da importância do saneamento para evitar doenças 
principalmente o Aedes aegypti, causador de Dengue e Zica, comentou da 
importância de se fazer campanhas como no dia da agua para a conscientização da 
população, também destacou que tem um comprometimento com o consorcio e vai 
fazer todo o esforço para que as liberações financeiras para que não ocorra atraso 
no andamento das obras,  em todo o estado a Funasa já liberou neste ano  cerca de 
25.000.000,00 de reais. Destacou apoio da Funasa aos grupos de cooperação 
técnica, ao desenvolvimento do Plano de Segurança da Agua, e nos Planos 
Municipais de Saneamento, destacou também que a Funasa estará trabalhando na 
liberação de recursos em saneamento rural. Também destacou que logo a FUNASA 
estará lançando um Edital para elaboração de projetos, também está se trabalhando 
em um apoio de cooperação técnica para a instrumentalização e capacitação dos 
municípios na área de saneamento, por fim agradeceu a presença de todos e disse 
que e sempre uma satisfação estar na regia e fazer parte deste trabalho do 
consorcio. Prosseguindo os trabalhos, o Sr. Sidnei Penzo fez a apresentação da 
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prestação de contas do CISAM Meio Oeste referente ao exercício de 2015, e 
informou que o Conselho Fiscal analisou e emitiu parecer favorável à aprovação do 
balanço do Consórcio referente ao ano de 2015, o qual foi submetido à apreciação 
da Assembleia, conforme dispõe o Estatuto. A Assembleia Geral, por unanimidade, 
homologou na íntegra o parecer do Conselho Fiscal. O Sr Adenor Piovesan 
Superintendente da FUNASA se mostrou preocupado com as pendencias e se 
colocou a disposição para auxiliar para conversar com os prefeitos destes 
municípios inadimplentes. O Sr. Sidnei apresentou então a demonstração da atual 
situação financeira do CISAM Meio Oeste e do CISAM-REG. Na apresentação, que 
passa a integrar esta ata, ficou evidenciado que apenas com os saldos bancários 
atuais e as receitas de rateio previstas para 2016 não será possível suportar 
integralmente as despesas do exercício. Assim sendo, foi apresentada e explicada 
pelo Sr Sidnei e Sra. Elisabet minuta de resolução, a qual cria, no Projeto/Atividade 
2.002 – Operação e Manutenção dos serviços de Regulação e o Elemento de 
Despesa Vencimentos e vantagens Fixas/Obrigações patronais, dotando com 
recursos na ordem de R$ 115.954,69; recursos estes provindos do superávit do 
exercício anterior, no mesmo projeto/atividade. Os referidos recursos serão 
despendidos no pagamento de servidores que prestam seus serviços na regulação. 
A minuta da resolução, que cria o projeto/ atividade, foi submetido à apreciação da 
assembléia, tendo sido aprovada por unanimidade.  Apresentou ainda os valores a 
receber de alguns municípios que estão em débito com o consórcio, lembrando aos 
presentes que havia sido aprovada na Assembleia de dezembro de 2013 a 
possibilidade de regularização das pendências até dezembro de 2016, sem reajuste. 
Lembrou ainda aos presentes que na Assembleia ocorrida em 27/10/15, havia sido 
decidido que o prazo para os municípios proporem parcelamento para regularização 
encerraria em março/16, sendo que após esta data os municípios que não 
contrataram o parcelamento deveriam manifestar-se sob pena de serem excluídos. 
Informou que alguns municípios ainda não firmaram contrato de parcelamento das 
pendências, e cedeu a palavra aos representantes dos entes consorciados, para 
que os mesmos expusessem suas propostas para a regularização. O município de 
Alto Bela Vista se manifestou e se comprometeu se a fazer o parcelamento de maio 
a dezembro quitando todos seus débitos, o município de Frei Rogerio manifestou 
que pretende fazer o pagamento ainda dentro deste exercício. A assembleia 
aprovou que os municípios inadimplentes têm o prazo para formalizar o contrato até 
final do mês maio, com prazo máximo de parcelamento de 24 meses contados a 
partir do mês de maio de 2016, e que partir de janeiro de 2017 terá a correção 
conforme índice previsto no estatuto. Seguindo a pauta, o Sr. Sidnei Penzo passou 
a palavra ao Engº Bruno Cesar Schmitt, Engenheiro Sanitarista do CISAM Meio 
Oeste, o qual fez o repasse de informações acerca do andamento físico e financeiro 
da obra de construção da sede administrativa e laboratório do CISAM, o qual 
informou que a obra se encontra em ritmo acelerado, tendo seu prazo de conclusão 
previsto para dia 15/07/2016. O mesmo informou ainda que ao final da obra estarão 
investidos na mesma recursos de aproximadamente R$ 3.523.000,00.sendo que 
para a compra de equipamento cerca de R$ 934.000,00, apresentou algumas fotos 
do andamento da obra O Sr. Bruno passou então a palavra à Sra. Elisabet Maria 
Zanela Sartori, superintendente do CISAM, que informou os presentes acerca dos 
procedimentos que serão necessários, quando da conclusão da obra, para que cada 
ente consorciado, que estiver em dia com o rateio, contabilize em seu município a 
equivalência patrimonial em relação aos valores do edifício/equipamentos e do 
terreno. Em seguida a Sra. Elisabet fez uma exposição das atividades que vem 
sendo desenvolvidas pelo Consórcio, bem como do Programa de Trabalho para o 
ano de 2016, o qual foi aprovado pelos presentes. Também solicitou que os 
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municípios que necessitem de responsável técnico respondam com urgência para 
poder verificar os custos necessários a implementação. Informou da necessidade de 
se disciplinar a realização de despesas miúdas de Pronto Pagamento, através da 
concessão de adiantamento a servidor, com competências para realizá-las. Assim, 
submeteu então à análise da Assembleia a minuta da resolução que disciplina a 
concessão de recursos para realização de despesas no regime de adiantamento. A 
minuta foi unanimemente e integralmente aprovada. Informou à Assembleia sobre o 
conteúdo das Resoluções Normativas nº  01, 02 e 03/2015 do CISAM-REG, que 
tratam, respectivamente, do funcionamento e gestão da ouvidoria, dos requisitos 
mínimos de qualidade e monitoramento da água e esgoto, e das condições e 
procedimentos para reajuste e revisão de tarifas e serviços, sendo as mesmas 
integralmente referendadas/aprovadas por todos os presentes. Tornando a fazer 
uso da palavra, o Sr. Sidnei Penzo apresentou as diretrizes orçamentárias do 
CISAM para o exercício 2017, bem como os valores do rateio para 2017. As 
diretrizes orçamentárias e o rateio foram aprovados unanimemente. O Sr. Sidnei 
Penzo informou à Assembleia sobre a nomeação e contratação do laboratorista e do 
assessor jurídico, que serão realizadas no mês de abril de 2016. Dando 
continuidade à pauta da Assembleia abriu-se espaço para eventuais moções de 
censura e aplauso, não havendo mais nada a tratar e esgotados os assuntos da 
pauta, Sr. Sidnei fez os agradecimentos aos presentes. Após foi efetuada a leitura 
da ata, a qual foi aprovada por todos os presentes e segue assinada pelos 
representantes dos municípios e demais participantes da Assembleia geral ordinária 
e em seguida procedeu-se o encerramento. 
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