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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE - CISAMA - LAGES - 26 de fevereiro de 
2018.
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, com início às dezessete horas e trinta minutos, na sede da Associação dos 
Municípios da Região Serrana – AMURES, sito a Rua Otacílio Vieira da Costa, 112 – Município de Lages, realizou-se a presente assembleia 
geral ordinária de prefeitos dos municípios consorciados, conforme lista de assinaturas, com a seguinte pauta: 1) Situação das emendas 
indicadas ao OGU para programas do Cisama com aprovação de contrapartida e encaminhamentos; 2) Projeto da Usina de Asfalto com 
gestão compartilhada; 3) Assuntos Gerais. O Presidente do CISAMA, Prefeito de Otacílio Costa, Luiz Carlos Xavier agradeceu o espaço na 
assembleia da AMURES para apresentação e encaminhamentos de projetos conjuntos para os municípios através do Cisama. Agradeceu a 
presença da Deputada Federal Carmen Zanotto e, justificou a necessidade da assembleia, frente aos prazos menores para cadastramento 
de projetos em ano eleitoral. Passou a palavra para a Deputada que agradeceu a antecipação da assembleia para possibilitar a sua presen-
ça. Comentou da comitiva de prefeitos da AMURES que esteve em seu gabinete no dia 21 de fevereiro, ocasião que decidiram discutir em 
assembleia os encaminhamentos necessários para o empenho e destinação de emendas. Foram três as emendas ao OGU indicadas pela 
Deputada para programas do CISAMA: i) no Ministério do Turismo para “Elaboração do Plano de Articulação e Ordenamento Territorial do 
Turismo para a Serra Catarinense no valor de R$ 300 mil; ii) no Ministério de Ciência e Tecnologia para “Implantação do Portal da Educação 
Pública Municipal da Serra Catarinense” no valor de R$ 100 mil e; iii) no Ministério das Cidades para “Construção de Unidade de Recupera-
ção de Recicláveis e Equipamentos” no valor de R$ 1 milhão. A deputada comparou as estratégias de colegas parlamentares que destinam 
recursos da ordem de 100 mil por município para pequenas ações complementares versus a destinação de valores mais significativos para 
ações estratégicas como é o caso da solução dos resíduos sólidos. Destacou que, politicamente apoiar a solução dos resíduos tem menos 
impacto que a aquisição de uma máquina ou uma ambulância para um município. Entretanto, acredita que estamos corretos ao priorizar-
mos projetos estratégicos coletivos ao invés de projetos individuais. Finalmente, colocou em discussão o local (setor) onde será implantada 
esta nova central, pois para cadastramento será necessário a documentação do terreno e a contrapartida financeira. O Presidente do Ci-
sama conduziu a discussão, relatou que desde a viagem de Brasília vem consultando os colegas prefeitos, para que não fosse necessária 
a decisão por votação. O Prefeito de Urubici, seguido do Prefeito de Bom Retiro, confirmaram o apoio à construção da Central Leste que 
atenderá os Municípios de São Joaquim e Bom Jardim da Serra. Colocada em votação, a proposta de destinação dos recursos da emenda 
ao OGU de 2018 no Ministério das Cidades será para a construção da unidade em São Joaquim e foi aprovada a contrapartida proporcional 
à população atendida dos dois Municípios beneficiários. O Presidente agradeceu pela construção do entendimento e passou a palavra para 
Glauco Medeiros, consultor de negócios da Luquips, que fez a apresentação da proposta de implantação de uma usina de asfalto com ges-
tão consorciada dos 18 municípios da Serra Catarinense através do CISAMA. Após apresentação e demonstração da viabilidade técnica e 
econômica da iniciativa, foi colocada a proposta de implantação da usina em discussão. O Prefeito de Otacílio Costa, de Painel e Bocaina do 
Sul, tiveram a oportunidade de conhecer e deram depoimentos da experiência de gestão consorciada do CIDIR em Pinhalzinho. O Diretor 
executivo do CISAMA, Selênio Sartori destacou que o Senador Dário Berger inclui no orçamento da união o apoio à implantação de cinco 
usinas de asfalto em Santa Catarina. Que o CISAMA juntamente com a AMURES estão construindo o projeto há pelo menos três anos, com 
orçamento atualizado e local para implantação. Colocada em votação, decidiu-se pela elaboração do projeto e implantação da Usina de As-
falto no Município de Painel, com contrapartida proporcional de todos os Municípios consorciados. Em assuntos gerais, o Diretor do CISAMA 
colocou em discussão a proposta de contratação conjunta de serviços de engenheiro eletricista para atender a fiscalização dos serviços de 
iluminação pública entre outras demandas de municípios que não dispõem de responsável técnico pelos prédios públicos. A demanda surgiu 
no ano passado, levantada pelos prefeitos de Urubici, Ponte Alta e Urupema e, na discussão ficou claro que nenhum município está cumprin-
do com as obrigações do convênio com a CELESC, que transfere a responsabilidade de fiscalização do serviço de iluminação pública para as 
prefeituras. Os recursos para contratação seriam oriundos do orçamento 2017 pelo fato do consórcio não ter implantado o programa Saúde 
Fiscal. O Presidente do CISAMA colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade a contratação de serviços de engenheiro eletricista 
através do CISAMA para atendimento dos 18 Municípios consorciados. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a presente ata, assinada 
pelos presentes. Lages (SC), 26 de fevereiro de 2018.
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