
ATA     DA   ASSEMBLEIA GERAL  ORDINÁRIA DO    CONSÓRCIO     INTERMUNICIPAL   
MULTIFINALITÁRIO     DOS     MUNICÍPIOS     DA     AMAVI   –   CIM-AMAVI DO DIA 30/03/2012  

Aos trinta dias do mês de março de dois mil  e doze, às 10 horas, no auditório da 

AMAVI,  em  Rio  do  Sul,  reuniram-se  os  senhores  prefeitos  e  demais  autoridades 

conforme consta no livro de presenças nº 01, folhas 007 e 008, para apreciarem e 

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação do Software de Gestão da 

Educação – Licitação; 2. Apresentação e Deliberação do Plano de Mídia Regional – 

RBA; 3. Apresentação e Deliberação do Contrato do Programa de Rateio do Abrigo de 

Menores  – Comarca de Ituporanga;  4.  Apresentação do Resultado da Licitação da 

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública; 5. Apresentação e Deliberação da 

Proposta de Contrato do Programa de Rateio para Constituição da Frota Socorrista 

para Estado de Calamidade; 6. Encaminhamentos do Projeto Destino dos Resíduos 

Sólidos;  7.  Assuntos  de  Interesse  dos  Municípios  e  do  Consórcio.  Dando  início  a 

assembleia,  o  presidente  do  CIM-AMAVI,  prefeito  Jocelino  Amancio,  saudou  os 

presentes e passou a palavra ao assessor educacional da AMAVI, Ernani Schneider, 

para apresentar o software de gestão da educação. Inicialmente, Ernani apresentou a 

empresa  vencedora  do  processo  licitatório,  que  desenvolveu  o  software  que  será 

utilizado para fazer a gestão dos dados da educação das redes municipais de ensino 

do Alto Vale. Falou sobre os objetivos deste projeto, de que forma os municípios serão 

beneficiados e sobre a importância da capacitação de técnicos dos municípios para o 

sucesso  do  projeto.  Ato  contínuo  o  prefeito  Jocelino  Amancio  passou  a  palavra  à 

assessora de imprensa da AMAVI, Milã Signori, para apresentação do Plano de Mídia 

Regional, desenvolvido  pela Rede Bela Aliança para divulgar os municípios da região. 

De acordo com a proposta apresentada pela RBA, a emissora produziria inserções, 

audiovisuais/vídeos  institucionais,  coberturas,  entrevistas,  jornalismo/reportagem  e 

informes publicitários dos 27 municípios consorciados,  firmando um contrato com o 

CIM-AMAVI, ou seja, de forma consorciada, o que reduziria em 50% o valor do pacote 

de serviços. Após algumas colocações os prefeitos deliberaram pelo encaminhamento 

da  proposta  para  análise  do  setor  jurídico  da  AMAVI,  levando  em  consideração 

principalmente o fato de este ano ser ano eleitoral. Em seguida fez uso da palavra o 
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assessor  contábil  da  AMAVI,  Valmir  Batista,  para  apresentação  do  resultado  da 

licitação dos serviços de manutenção da iluminação pública. De acordo com Valmir a 

empresa  que  apresentou  a  melhor  proposta  de  preço  foi  a  Quark  Engenharia  de 

Joinville, porém o processo ainda não está concluído, pois não se esgotou o prazo para 

apresentação de recursos, sendo que a previsão é que até dia 10 do próximo mês o 

processo possa ser homologado. Ato contínuo o prefeito municipal de Imbuia, Oscar 

Laurindo, representando os municípios que integram a comarca de Ituporanga, falou 

sobre o contrato de rateio do Abrigo de Menores da Comarca de Ituporanga que será 

firmado  pelos  municípios  de  Atalanta,  Chapadão  do  Lageado,  Imbuia,  Ituporanga, 

Petrolândia e Vidal Ramos e sobre o convênio que será firmado com o município de 

Leoberto Leal. Explicou que a demanda decorre de determinação do Ministério Público 

da referida comarca e que o Abrigo será instalado em Vidal Ramos em imóvel cedido 

por aquele município. O prefeito Oscar Laurindo fez a leitura da proposta de resolução 

que trata do assunto e explicou como irá funcionar a gestão do abrigo, uma vez que a 

implantação do mesmo, a contratação de funcionários e demais atos administrativos 

serão  feitos  através  do  CIM-AMAVI.  Foi  aprovada  por  unanimidade  a  proposta  de 

resolução e a  implantação do Abrigo  pelo  CIM-AMAVI,  bem como a  realização de 

processo seletivo para contratação temporária de pessoal e de processo licitatório para 

aquisição dos itens necessários a instalação do Abrigo. Sobre a proposta de contrato 

do  programa  e  de  rateio  para  constituição  da  frota  socorrista  para  estado  de 

calamidade, ficou definido que será discutido na próxima assembleia, em virtude da 

complexidade  do  assunto.  Em seguida  o  presidente  Jocelino  Amancio  colocou  em 

pauta o Projeto de Destino dos Resíduos Sólidos. O prefeito Odenir Felizari falou sobre 

a necessidade de elaboração do Plano Regional  de Resíduos Sólidos para que se 

possa  pleitear  recursos  federais.  Os  prefeitos  Odenir  Felizari  e  Jocelino  Amancio 

fizeram uma explanação sobre viagem recente a Brasília, onde buscaram informações 

e  esclarecimentos  sobre  a  disponibilidade  de  recursos  para  projetos  voltados  ao 

tratamento  e  destinação  dos  resíduos  sólidos  e  exigências  para  liberação  destes 

recursos. O prefeito Jocelino destacou que está convencido que o caminho é através 

dos  consórcios  públicos,  que  percebeu  isso  em  reuniões  técnicas  em  Brasília.  O 

prefeito Odenir salientou que o plano precisa ser elaborado obrigatoriamente, porém é 
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preciso  ver  se  existe  a  possibilidade  de  a  AMAVI  elaborar  ou  se  será  contratado. 

Portanto,  sugeriu  chamar os  representantes da  UNESC,  que desenvolvem projetos 

nessa  área, para discutir a situação e avaliar a viabilidade de contratar a elaboração 

do Plano  Regional  de   Resíduos  Sólidos. O  secretário  executivo  Agostinho  Senem

destacou que a AMAVI tem condições para coordenar o plano, porém necessita de 

material humano, contratar alguns técnicos e/ou estagiários e firmar parceria com os 

municípios, para que técnicos das prefeituras possam auxiliar nessa ação. Encerrados 

os assuntos do CIM-AMAVI, o presidente Jocelino Amancio, agradeceu a todos pela 

presença  e  colaboração  na  definição  e  encaminhamentos  dos  assuntos  pautados, 

encerrando a reunião, da qual eu Milã Signori, assessora de imprensa da AMAVI, lavrei 

a presente ata.
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