
 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER 

ATA Nº 06/2021 DE 19 (DEZENOVE) DE SETEMBRO DE 2021 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, as 14h00min (quatorze horas), conforme 

disposto no Edital de Convocação nº 006/2021, realizada em sala virtual no aplicativo Zoom, com acesso 

no link https://us02web.zoom.us/j/83340292796, reuniram-se para Assembleia Geral Extraordinária do 

CONDER os representantes dos seguintes municípios consorciados: BARRA BONITA, CUNHA 

PORÃ, DESCANSO, GUARUJÁ DO SUL, IPORÃ DO OESTE, MONDAÍ, SAUDADES, SANTA 

HELENA, SÃO JOÃO DO OESTE, SÃO JOSÉ DO CEDRO, SÃO MIGUEL DO OESTE, 

TIGRINHOS e TUNÁPOLIS. Registra-se a presença dos demais participantes, Jussara Salete Reginatto 

Secretária Executiva do CONDER, José Francisco Mora Diretor do CONDER, Édina Grasiela Tremea 

Spironello Assessora Jurídica da AMESOC e do CONDER, Airton Fontana Secretário Executivo da 

AMEOSC e Adir Faccio Diretor ARIS. Dando início à reunião, o Presidente, Prefeito Cláudio Júnior 

Weschenfelder saudou a todos agradecendo a participação, após reforçou a importância da atuação e 

fortalecimento conjunto dos municípios através das ações do CONDER e destacou e necessidade da 

convocação de forma extraordinária para deliberação de pauta única sobre a Regionalização do 

Saneamento Básico e Novo Marco Regulatório. Após a contextualização do presidente sobre o assunto, 

de imediato passou a palavra ao Sr. Adir Faccio representante da ARIS que se manifestou sobre as 

disposições da Lei Complementar nº 495/2010, alterada pela Lei Complementar nº 571/2012, em razão 

da edição do Decreto nº 1.372, de 14 de julho de 2021, trazendo informações pertinentes ao assunto e 

encaminhamentos que se farão necessários. Após ampla debate e exposições, foi colocado em deliberação 

e restou aprovado por unanimidade de votos que os Municípios Consorciados ao CONDER, no 

desempenho de suas atribuições, em observância as diretrizes nacionais do saneamento básico, a 

coerência lógica e a autonomia dos municípios, o interesse destes em exercer de forma regionalizada a 

gestão interfederativa das funções públicas de interesse comum, no âmbito do saneamento básico, por 

meio do CONDER – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL, sem prejuízo da inclusão de novos Municípios e do próprio Estado de Santa Catarina. 

Não havendo mais nada a tratar, o presidente, Prefeito Claudio Junior Weschenfelder, agradeceu a 

participação de todos e encerou a presente reunião determinando que fosse lavrada e publicada a presente 

Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente, pela assessora jurídica do consórcio. 

 

 

 

 

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER                           JUSSARA SALETE REGINATTO 
Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul            Secretária Executiva do CONDER 
 

 

 

 

          ÉDINA GRASIELA TREMEA SPIRONELLO 
         OAB/SC 21.448 - Assessora Jurídica CONDER 

https://us02web.zoom.us/j/83340292796
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