ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DO PARANÁ - CISPAR REALIZADA NA CIDADE DE
MARINGÁ NO DIA DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE.
No dia dois de junho de dois e vinte às nove horas e cinco minutos, em
ambiente tecnológico o Centro de Referência em Saneamento Ambiental, na
Matriz do Consórcio Cispar, na Cidade de Jussara, Estado do Paraná,
estiveram reunidos virtualmente os entes Consorciados vinculados ao
Consórcio Público CISPAR, para mais uma Assembleia Geral Ordinária.
Conforme documentos, trinta e seis pessoas participaram da reunião em
ambiente virtual.
A abertura da Cessão foi Conduzida pelo Doutor e assessor jurídico na
área de Saneamento Marlon Nascimento Barbosa, na qual deu os devidos
comprimentos e agradecimentos aos presenciados, e disse também assuntos
de deliberações e informou que cessão seria conduzida pelo Diretor Executivo
Valter Luiz Bossa. Doutor Marlon, conduziu o andamento, identificando nos
chats do ambiente virtual os devidos representantes das autarquias para fins
de votação e vontades necessárias das autarquias. Chamou no Chat, o Adilson
Paiva da Cidade de Kaloré-Pr, em seguida chamou o Senhor Afrânio Lemos de
Lobato, para se apresentarem. Em seguida Chamou André Luiz Alves Junior,
de Jataizinho-Pr. Em Seguida chamou pelo André Cristina Freitas de
Bandeirantes para se identificar. O Coordenador Arildo Camargo do próprio
Consórcio Cispar, Diretor Bruno José Miranda Alves de Presidente Castelo
Branco. Em seguida passou a palavra ao Senhor Carlos Elias Tostes, no qual
representou o município de Bandeirantes, delegado pela André Luiz Alves
Junior. Em seguida passou a palavra ao Senhor Dieter Leonhard Seyboth,
representante de Marechal Cândido Rondon para votação. Dra Marlon deu
continuidade e chamou pelos Senhores Edivaldo de Paula, Peri e Ellen para se
identificarem. Conforme o andamento Dra Marlon por si mesmo identificou o
Senhor Emerson Vidotto de Japurá, o próprio representante do município para
a votação e assuntos da reunião, o Senhor Gabriel Puiatti do Consórcio Cispar,
o Senhor Isaias Bispo do Nascimento representando Jaguapitã para os
assuntos pertinentes em pauta. Em seguida Doutor Marlon perguntou se Ellen

estava representando Sertanópolis e ela mesma respondeu em chat, dizendo
sim. Em seguida, passou a palavra ao Senhor Afrânio Lemos, que representou
Lobato para os devidos assuntos, o Doutor Marlon identificou em chat que o
Senhor Anilton Morelo representa o município de Marumbi. Em seguida a
Senhora Milene de Mercedes, mandou em chat representando o Município. Em
seguida, identificou Daice Tosti dos Santos do Samae de Nova Santa Barbará,
o Senhor Pedro Gabriel Grecco do Consórcio Cispar, Senhora Rebeca Rocha
do Consórcio Cispar, a Senhora Roseli de Marechal Cândido Rondon, Senhor
Russo de Santa Cecília do Pavão, a Senhora Flávia de Andirá, Marcos José
dos Santos de Santa Mônica. Em seguida, passou a palavra em vídeo ao
Senhor Prefeito em exercício Sidney Navarro Junior de São Jerônimo da Serra.
Dra Marlon deu continuidade em falou do Senhor Prefeito Tatinha de Jussara,
próximo e mais novo atual Presidente do Consórcio Cispar. Em seguida Dra
Marlon perguntou aos participantes se havia de mencionar algum, durante as
identificações, em seguida pegou a lista de anotações e mencionou alguns
nomes. Havendo todos identificados, passou a palavra ao Senhor Diretor
Executivo de Jussara Valter Luiz Bossa, no qual saudou a todos com muita
estima e apreço, e disse assuntos nos quais foram colocados em pauta na
assembleia como a votação para o Novo Presidente do Consórcio, devido ao
afastamento do Cardo Senhor Presidente João Toledo Coloniezi, que se
afastou da função para poder tratar assuntos de campanhas eleitorais e a
abertura de crédito especial adicional e a aprovação de Resolução. Em seguida
o Diretor Valter, passou a palavra ao Senhor Darci Presidente da ASSEMAE
PARANA. No qual dizendo: falou sobre os serviços prestados na área de
Saneamento, sendo de extrema importância para as Regiões do Estado
Paranaense e notícias do Assemae Nacional, sobre projetos e normas,
enalteceu todos os presentes na reunião virtual, dando os devidos
comprimentos e agradecimentos, informou que o ASSEMAE está participando
do Comitê da Crise Hídrica do Paraná, a convite do atual Governador do
Estado do Paraná Ratinho Junior, para discutir a crise hídrica do estado. Em
seguida, passou a palavra ao Diretor Valter, no qual fez os agradecimentos, e
mencionou assuntos voltados a Regulação, e passou a palavra ao Doutor
Marlon, para discorrer sobre o caso. Doutor Marlon, colocando o caso em
análise abriu a Resolução dezenove de dois mil e vinte, onde falou sobre

medidas adotadas pelo Consórcio Cispar em prol dos Consorciados, entre o
Prestador de Serviço e o Consumidor final, devido a Pandemia do COVID-19,
deixou claro também que Maringá em relação as cidades vizinhas, está com
casos em números menores. Ou seja, o cenário sócio econômico, vem
sofrendo mudanças. Mencionou que a Resolução mencionada, referida à
março expirou só havia o prazo de sessenta dias, e devido a equilibra a
balança financeira. Disse também que as suspensões não podem ser
continuadas, para as qualidades do serviço de Saneamento, não caírem.
Doutor Marlon, deixou todos cientes com a expiração da Resolução Dezenove
de dois mil e vinte das faturas da água, voltando as atividades normais para
não prejudicar os Consorciados. Em seguida, passou a fala ao Diretor
Executivo Valter Luiz Bossa. O Senhor Diretor Valter, agradeceu ao Doutor
Marlon pelas orientações jurídicas da área do Saneamento que devem ser
exercidas, disse sobre os projetos que a PREFEITURA JUSSARA têm feito
ajudando o munícipio, como plano de assistência social, cestas básicas e
empresas privadas contribuindo e deixou claro que todos os Consorciados do
Consórcio Cispar, tem suas carências e precisando de ajuda devem procurar o
Orgão Regulador do Consórcio Cispar. Em seguida, colocou a Resolução vinte
e quatro de dois mil e vinte em votação, pelos Consorciados, no qual trata de
assuntos e diretrizes exercidas pelo Consórcio em benefício das autarquias
vinculadas. Em seguida, passou a palavra ao Doutor Marlon. O Doutor Marlon,
disse: que quem fosse contrário a Resolução vinte e quatro de dois e mil e
dezenove se pronuncia-se em chat ou microfone durante a reunião no período
de dois minutos. Dra Marlon, passou a fala ao Diretor Executivo Valter Luiz
Bossa. O Diretor Executivo Valter Luiz Bossa, falou que já que ninguém havia
se pronunciado contrário a resolução vinte e quatro de dois mil e vinte, a
mesma foi aprovada e entrada em vigor. O Diretor Valter dando continuidade
na reunião, disse sobre algumas possíveis alterações do Estatuto de Consórcio
Público, como a entrada de Vice- Presidente, Vice-Diretor e deu início a
votação para a Presidência do Consórcio, sendo o Prefeito de Jussara Moacir
Valentini, assumindo a Presidência do Consórcio do dia dois de junho até o dia
trinta e um de dezembro de dois mil e vinte. Passando a palavra ao Senhor
Prefeito de Jussara Tatinha Valentini. O Senhor Atual Candidato a Presidente
Moacir Valentini, fez os devidos agradecimentos em confiar pela oportunidade

de ser o mais recente Presidente do Consórcio e visou cooperar e contribuir
para o bem de todos. Dando continuidade, o Diretor Executivo Valter, passou a
palavra ao Doutor Marlon para iniciar a votação do Prefeito de Jussara Moacir
Valentini, a Candidato a Presidência do Consórcio. Doutor Marlon, falou que
quem fosse contrário se manifeste-se em tempo hábil em chat ou microfone da
eleição à Candidatura da Presidência do Consórcio Cispar. O Diretor Executivo
Valter Luiz Bossa assumiu a voz, e vendo que não havia manifestação, deu
inicio a votação da Candidatura da Eleição do Senhor Prefeito Moacir Luiz
Pereira Valentini, Portador do Cadastro de Pessoas Física sob o número
setecentos e cento e onze e duzentos e cinquenta e nove e trinta e quatro, a
Presidência do Consórcio Cispar. O Diretor Valter declarou, um tempo por
manifesto contrário por chat ou microfone, durante a eleição e não havendo
manifesto, delegou-se o Senhor Moacir Luiz Pereira Valetini, Portador do
Cadastro de Pessoas Física sob o número setecentos e cento e onze e
duzentos e cinquenta e nove e trinta e quatro, mais conhecido como “Tatinha
Valentini”, como Presidente do Consórcio Cispar, do dia dois de junho até o dia
trinta e um de dezembro de dois mil e vinte. O Diretor Executivo Valter Luiz
Bossa, passou a palavra ao Senhor Atual Presidente do Consórcio Cispar. O
Senhor Presidente, assumindo a fala: mencionou os desafios em atendimentos
ao Consórcio Cispar, e o mesmo renomeou o Diretor do SAMAE de Jussara, o
Valter Luiz Bossa, como Diretor Executivo do Consórcio Cispar. O Senhor
Presidente do Consórcio atribui um tempo disponível para quem fosse contrário
a sua escolha e não havendo nenhum manifesto, declarou-se o dito pelo
próprio. Passando a palavra ao atual Diretor Executivo Valter Luiz Bossa. O
Diretor Executivo assumindo a palavra, agradecendo a todos os Prefeitos,
Diretores, todos os funcionários públicos e ressaltou na fala a FUNASA –
FUNDAÇÃO NACIONAL DO SANEAMENTO, em confiança pelos serviços
prestados pelo Consórcio Cispar, voltadas na área de Saneamento. O Diretor
Executivo, juntamente com o Presidente, colocaram em pauta um projeto de
Resolução de Crédito Adicional Especial, sendo autorizado o valor de trezentos
e cinquenta reais, voltadas para uma das atividades de manutenção de
procedimentos administrativos do atribuídos ao Consórcio Cispar, o valor
corresponde ao Convênio entre o Consórcio Cispar e a FUNASA, que precisa
ser acertada contabilmente, a fonte setecentos e um de recursos vinculados e

o elemento trinta e três e noventa e noventa e três de indenizações e
restituições no valor de trezentos e cinquenta e quatro e noventa e para a
cobertura do crédito previsto sendo anulada a dotação orçamentária do
laboratório do Consórcio Cispar trinta e três noventa e trinta e nove, serviços de
terceiros de pessoa física no valor de trezentos e cinquenta e quatro e noventa
do projeto um e zero e zero e dois da aquisição de equipamento laboratorial,
dizendo essas informações de despesas contábeis. O Diretor Executivo Valter
Luiz Bossa, deu um tempo para quem se manifestar-se o contrário sendo em
chat ou microfone, não havendo contrários à resolução de primeiro de vinte e
oito de maio de dois mil e vinte conta-se aprovada, sendo publicada no diário
oficial dos munícipios. O Diretor Executivo passou a palavra ao Senhor
Edivaldo de Paula. O Senhor Edivaldo de Paula, assumindo a voz fez todos os
agradecimentos a todos os colaboradores do Consórcio, alegando as suas
atividades serem excelentes e de grande importância e falou também da
resolução de crédito especial fornecendo um grande auxílio e ajuda para os
Consorciados Vinculados, para equilibrar a balança orçamentária e os
respaldos jurídicos sempre contribuindo. O Diretor Executivo Valter Luiz Bossa,
assumindo o andamento da reunião vitual, deixou ciente os treinamentos, para
as autarquias visando administrar com caixa zero, devido as dificuldades
presenciadas no momento, esses treinamentos e especializações, visam
contribuir

para

todos

os

Gestores,

Contadores,

Administradores,

Coordenadores e todos os Servidores Públicos, que englobam á área do
Saneamento. O Presidente eleito Moacir assumiu a fala e fez todos os
agradecimentos e os esforços que os Consorciados deverão fazer para terem
sucesso. Todas as pautas e assuntos da assembleia aprovadas, encerrou-se
assembleia virtual às dez horas e vinte minutos.
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