ATA DA 11ª ASSEMBLEIA GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL
DE SANEAMENTO (ARIS).
Em 11 de fevereiro de 2014 estiveram reunidos em Florianópolis/SC, em segunda chamada
(11h30m), no Auditório do CentroSul (centro de convenções), localizado à Av. Governador
Gustavo Richard, 850 – Centro, Florianópolis - Santa Catarina, os(as) Prefeitos(as) dos
municípios consorciados, representantes e convidados da Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento – ARIS e diversas autoridades, conforme lista de presença que acompanha a presente
Ata, atendendo ao Edital de Convocação n. 001/2014, publicado em 28/01/2014, na edição n.
1415 do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br),
página 394, com a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação do desempenho da ARIS; 2) Análise e
aprovação do Plano de Trabalho para 2014; 3) Análise e aprovação da Prestação de Contas do
ano de 2013; 3) Análise e aprovação do Orçamento para 2014; 4) Homologação dos novos
municípios consorciados; 5) Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal para
2014; 6) Assuntos diversos. A mesa diretiva da 11ª Assembleia Geral foi composta pelo Sr. Luiz
Carlos Tamanini, Prefeito de Corupá e Presidente da ARIS; Sr. Luiz Alberto Rincoski Faria,
Prefeito de Canoinhas e Presidente do conselho fiscal da ARIS; Sr. Gilberto Valente Canali,
Presidente do Conselho de Regulação da ARIS; Sr. Mauri Zucco, Prefeito de Coronel Freitas e exPresidente da ARIS e o Sr. Adir Faccio, Diretor Geral da ARIS. O prefeito de Corupá e presidente
da ARIS, Sr. Luiz Carlos Tamanini deu início aos trabalhos saudando os presentes e declarando
aberta a Assembleia. Em seguida passou a palavra ao Diretor Geral da ARIS, Sr. Adir Faccio, que
saudou os presentes e iniciou sua fala lendo o Edital de Convocação. Na sequencia, informou
sobre o crescimento da ARIS, que alcançou o total de 164 municípios consorciados, com leis
devidamente publicadas, expôs as ações e trabalhos desenvolvidos no ano de 2013, e o Plano de
Trabalho para 2014. Destacando como prioridades para o Plano de Trabalho 2014, as tratativas
para instalação ou aquisição de sede própria, a necessidade de melhorar a estrutura e atuação da
Ouvidoria; a continuidade dos trabalhos sobre as bases tarifárias dos SAMAEs e da CASAN,
incluindo a discussão dos ativos e a certificação dos novos investimentos.

No término da

apresentação o Presidente colocou em discussão. Usou da palavra o ex-presidente da ARIS Mauri
José Zucco, que falou sobre o crescimento da ARIS e da necessidade de instalações condizentes
inclusive com local para reunião com os prefeitos quando vão até a ARIS para tratar de assuntos
de saneamento básico de seus municípios. Encerrada a discussão da matéria, o presidente colocou
em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. A Coordenadora de Contabilidade da ARIS,
Contadora Clarice Lenz apresentou as receitas e despesas realizadas no exercício de 2013, o
Orçamento para 2014 com a manutenção das tarifas cobradas conforme o exercício anterior,

cientificando os presentes sobre a necessidade da manutenção do superávit como reserva de
recursos para aquisição da sede própria. O presidente colocou em discussão e aprovação da
prestação e da previsão do orçamento 2014, tendo sido aprovado por unanimidade. Foi
homologado o ingresso dos 26 novos municípios no Consórcio, bem como o convênio de
cooperação técnica e financeira entre a FECAM e ARIS.
Logo após, realizou-se a eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal para o
anuênio 2014, sendo eleitos por unanimidade, os Srs. Prefeitos a seguir nominados: o Conselho de
Administração, Luiz Carlos Tamanini (Município de Corupá), como Presidente; Sr. Nelson
Gasperim Júnior (Município de Vargem); Sr. Roberto Carlos de Souza (Município de
Navegantes); Sr. Daniel Kothe (Município de Saudades) e Sra. Leide Mara Bender (Município
de Itá). Para o Conselho Fiscal o Sr. Luiz Alberto Rincoski Faria (Município de Canoinhas)
presidente; Sr. Jorge Leonardo Nessi (Município de Gravatal); Sr. Garibaldi Antônio Ayroso
(Município de Rio do Sul); Sr. Denilson Casal (Município de Ipuaçú) e Sr. Vilmar Foppa
(Município de Caxambú do Sul). Ato contínuo o Presidente deu posse aos Conselheiros. Em
seguida, realizou-se a escolha, entre os indicados pelo Conselho de Administração, dos membros
do Conselho de Regulação, após apresentação dos candidatos para as vagas de administrador,
economista e biólogo, sendo reeleitos por unanimidade, para estas vagas, os conselheiros: Sr.
Willian Carlos Narzetti (economista); Sra. Michele Batista (administradora); e Sra. Nádia Boff
Ribeiro (bióloga). O presidente colocou a palavra livre para manifestações. Usou da palavra o
Diretor Geral da ARIS, Sr. Adir Faccio, que agradeceu a presença de todos e devolveu ao
Presidente, Sr. Luiz Carlos Tamanini, que agradeceu ao trabalhos realizados pela então diretoria e
a todos os servidores da ARIS, e revelou a importância do fortalecimento da Agência
Intermunicipal, declarando encerrada a Assembleia Geral. E eu, Magnus Caramori, servidor da
ARIS, por ter sido designado, para constar, lavrei a presente Ata para sua publicação.
Magnus Caramori
Coordenador de RH/Jurídico

