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CiS/amurel

Extrato de Contrato de Credenciamento 40/2014
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 40/2014.

Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratada: CLÍNIIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames de Ressonância Magnética.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Credenciamento nº. 001/2009).

Data da Assinatura: 12/03/2014.

Assinantes: Jaime Wensing pelo Contratante e, Maria R. Guglielmi Spillere pela Contratada.

CiSama

Ata Assembléia CISAMA Março 2014
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE - CISAMA - LAGES - 14 DE MARÇO DE 
2014.

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e quatorze, com início às nove e trinta horas, na Sede da AMURES, sito à Rua Otacílio Vieira 
da Costa, 112 - Centro - Município de Lages/SC, reuniram-se os prefeitos e vice-prefeito abaixo relacionados, para tratarem da seguinte 
pauta: 1) Leitura, discussão e aprovação da ata anterior; 2) Apresentação do plano de trabalho anual e relatório de atividades; 3) Prestação 
de contas do ano de 2013, e parecer do Conselho Fiscal; 4) Prorrogação dos projetos de esgotamento sanitário junto à FUNASA e enca-
minhamentos; 5) Assinatura do Convênio de repasse dos recursos da SDR para conclusão do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos; 6) Destinação de recursos ao CISAMA via emenda parlamentar e apresentação do projeto a ser encaminhado ao Ministério 
do Turismo; 7) Destinação de recursos ao CISAMA via emenda coletiva da bancada federal para acessibilidade e definição dos valores e 
projetos por município; 8) Assuntos Gerais. As 09:30 horas, em segunda convocação, o Presidente do CISAMA José Valdori Hemkemeier, 
Prefeito do Município de Palmeira deu início a assembleia geral ordinária do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense. Solicitou ao Diretor 
Executivo Selênio Sartori que fizesse a leitura da ata da reunião anterior sendo a mesma aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Dire-
tor apresentou o plano de trabalho anual e relatório de atividades do CISAMA. Os documentos foram colocados em discussão e havendo 
consenso entre os presentes foram votados por aclamação e aprovados por unanimidade. O relatório e plano anual de atividades ficarão à 
disposição dos municípios e a qualquer do povo através de publicação no sítio que o Consórcio mantém na rede mundial de computadores - 
internet www.amures.org.br. No terceiro item da ordem do dia foi apresentada a prestação de contas do ano de 2013. Para tanto foi feito o 
relato da reunião do Conselho Fiscal realizada aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2014 e lido o parecer do conselho com a seguinte 
redação: “os conselheiros presentes manifestaram seu parecer favorável à aprovação das contas do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA 
CATARINENSE - CISAMA e do FUNDO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO - FUNSERRA, observando ainda que 
a documentação estava em perfeita ordem e clareza, portanto em condições de serem submetidos à apreciação e aprovação dos entes 
consorciados”. O Presidente do CISAMA colocou o parecer em apreciação, sendo aprovadas as contas do CISAMA e do FUNSERRA por una-
nimidade dos presentes. A exemplo do plano de trabalho e relatório de atividades o parecer do Conselho Fiscal e a prestação de contas do 
consórcio e do fundo intermunicipal foram multiplicados e entregues na pasta aos prefeitos e disponibilizados na Home Page da Amures, 
utilizada pelo Cisama. Sobre a situação dos projetos junto a FUNASA foi entregue o parecer emitido pela Superintendência a cada um dos 
presentes para os encaminhamentos necessários junto com as empresas e profissionais responsáveis pela elaboração. Sobre convênio de 
repasse de recursos complementares para a elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o documento 
não pode ser assinado com a Secretaria do Desenvolvimento Regional de Lages por problemas no sistema de gestão de convênio do Estado 
de Santa Catarina - SIGEF, com a previsão de assinatura nos próximos dias. No sexto item da ordem do dia foi apresentado o projeto para 
“Realização de Obra de Infraestrutura Turística na Orla Fluvial do reservatório da Barra Grande, no Rio Pelotas” a ser submetido ao Ministério 
do Turismo conforme ata da assembleia anterior. Trata-se da implantação de 07 estruturas básicas para uso público de píeres e 05 rampas 
para retirada e colocação de embarcações na água, incluindo em Pinhal Da Serra - RS (Rampa e Pier ); Anita Garibaldi - SC (Rampa, Pier 
, Quiosque, Banheiros e Cadeiras); Cerro Negro - SC (Rampa, Pier e Quiosque); Campo Belo do Sul - SC (Pier e Mirante); Capão Alto - SC 
(Rampa, Pier, Centro de Apoio ao Turista e Venda de Artesanato); Vacaria - RS (Rampa, Centro de Apoio ao Turista e Venda de Artesanato); 
Esmeralda - RS (Pier ); Bom Jesus - RS (Pier). O projeto tem o valor global de R$ 846.153,00, sendo R$ 828.750,00 do Ministério do Turis-
mo e R$ 17.403,00 de contrapartida do CISAMA a ser efetivada via contrato de programa pelos municípios beneficiários. O projeto e valor 
da contrapartida foram aprovados por todos os presentes. No último item da ordem do dia sobre a destinação de recursos ao CISAMA via 
emenda coletiva da bancada federal para acessibilidade e definição dos valores e projetos por município, o Engenheiro Edésio apresentou 
a ação articulada dos Prefeitos junto à bancada federal para indicação da emenda. O próximo passo segundo o engenheiro é a busca do 
empenho da emenda e posterior liberação. Definiu-se pela participação de representantes dos municípios consorciados na reunião do Fó-
rum Parlamentar que acontecerá na próxima semana em Joinville para defesa do projeto. Na sequência foi feita a discussão do rateio dos 
recursos para os municípios sendo defendida pelo Presidente do Cisama, a divisão igualitária entre os municípios do consórcio. O Prefeito de 
São Joaquim Humberto Brighenti defendeu que parte dos recursos fosse dividida proporcionalmente ao FPM e parte (50%) igualitariamente. 
Colocada a matéria em discussão foi aprovada por maioria dos presentes a divisão igualitária dos recursos. Nada mais havendo para tratar, 
encerrou-se a presente ata, lavrada pelo Diretor Executivo e assinada pelos presentes. 
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Lages (SC), 14 de março de 2014.
José Valdori Hemkemaier Flávio Antonio Neto da Silva
Prefeito de Palmeira, brasileiro, Prefeito de Painel, brasileiro,
casado, RG: 515.5414-3  casado, RG: 1626158-2
CPF: 464.164.559-00  CPF: 499.572.449-49
Av. Roberto Henckmaier, 200  R. Basílio Pessoa, s/n

Edilson José de Souza Edelvanio Nunes Topanoti
Prefeito de Campo Belo do Sul, brasileiro Prefeito de Bom Jardim da Serra
Solteiro, RG: 1.823.208 brasileiro, casado, RG: 1759000
CPF: 610.553.529-53 CPF 507.326.505-25
R. Major Teodósio Furtado, 30 R. Manoel Cecílio Ribeiro, 68

Luiz Carlos Xavier Vânio Forster
Prefeito de Otacílio Costa, brasileiro, Prefeito de Correia Pinto, brasileiro, casado,
casado, RG: 3.445.802-6  RG: 1.824.028
CPF: 023.513.209-80 CPF: 664.496.859-72
Av. Vidal Ramos Júnior, 228 Av. Duque de Caxias, 1569

Moacir Ortiz Ademar de Bona Sartor
Vice-Prefeito de São José do Cerrito, brasileiro, Prefeito de Rio Rufino, brasileiro,
casado, RG: 125378-6  casado RG: 147.919-9
CPF: 392.333.248-34 CPF: 295.870.009-78
R. Anacleto da Silva Ortiz, 127 R. João Oselame, s/n

Humberto Luiz Brighenti Selênio Sartori
Prefeito de São Joaquim, brasileiro, Diretor Executivo do CISAMA, brasileiro,
Casado RG: 254449  casado, RG: 1965.881-8
CPF: 207.450.010-68 CPF 712.938.849-87
Praça João Ribeiro, 01 Av. Papa João XXIII, 1445 Lages/SC

Iraci Vieira de Souza Neide Rodrigues da Silva
Secretária Executiva, brasileira, Administradora do CISAMA
Divorciada, RG: 2.827.016-9  RG: 1.47.227
CPF: 811.574.019-53 CPF 021.223.189-88
Rua: Emiliano Ramos, 600 - apto. 22 Rua: João Cláudio Farinhas, 678
Lages/SC. Lages/SC

www.ciga.sc.gov.br

Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos n a execução dos serviços, 
programas, projetos e benefícios dos municípios;

Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários 
e suas famílias;

Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;

Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
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