ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI – CIM-AMAVI DO DIA 04/10/2013
Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e treze, às 9h, 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 22 e 23, para apreciarem e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação e Votação do PPA; 2) Proposta de
Constitução de Frota de Socorro para Situação de Emergência e Calamidade Pública;
3) Unificação do CIS-AMAVI e CIM-AMAVI; 4) Assuntos de interesse dos Municípios e
do Consórcio. O presidente do CIM-AMAVI, prefeito Hugo Lembeck, abriu a
assembleia, saudando os presentes e passou a palavra ao prefeito de Rio do Sul,
Garibaldi Antônio Ayroso, para sua saudação. O Deputado Aldo cumprimentou os
presentes e falou sobre os encaminhamentos quanto a liberação de recursos aos
municípios atingidos pela enchente de setembro, destacou que os deputados que
representam a região estão buscando constantemente viabilizar recursos para
recuperação das cidades. Ato contínuo, o presidente passou a palavra ao secretário
executivo, Agostinho Senem, para tratar de diversos assuntos relacionados aos
consórcios. Agostinho iniciou falando sobre a proposta de realização do processo
seletivo simplificado para professores ACTs, de forma conjunta entre os municípios, ou
seja, através do CIM-AMAVI, realizar uma prova unificada para todos os municípios da
região que tenham interesse, pois dessa forma haveria uma economia considerável
para os municípios. A proposta foi aprovada. Em seguida Agostinho falou sobre a
fiscalização para implantação do plano de resíduos sólidos nos municípios, destacou
que conforme levantamento realizado, os profissionais de vigilância sanitária não têm
condições técnicas de assumir esta responsabilidade, por isso a proposta é capacitar
os técnicos dos municípios. Diante da complexidade do assunto os prefeitos pediram
para avaliar melhor a proposta e os custos para estas capacitações e voltar a discutir
nas próximas reuniões. Diante da licitação que sendo realizada pela AMAVI para
contratação de serviços de iluminação pública, outra necessidade que surgiu é de
capacitar servidores municipais para cadastramento e fiscalização dos serviços, por
isso o secretário Agostinho falou da possibilidade de realizar esta capacitação e dividir
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entre os municípios o valor do curso. A proposta foi aprovada. Em relação a
contratação de elaboração do projeto técnico para o parque de tratamento de resíduos
sólidos, Agostinho informou que foi contratada a equipe de técnicos da Alemanha, o
valor é de 29 mil reais, sendo que a equipe já está trabalhando no projeto e em breve
voltará a região para a pré-análise. Ato contínuo o presidente passou a palavra ao
Deputado Federal, Rogério Mendonça, que acabara de chegar. O Deputado falou que
deve-se aproveitar o momento em que a região vive as consequências da enchente,
para buscar a liberação da emenda coletiva para o Alto Vale, uma vez que no ano
passado, foi liberada emenda coletiva para a região Oeste em virtude da estiagem que
assolava a região. Ato contínuo, o presidente Hugo Lembeck apresentou a proposta de
unificação dos consórcios, o CIS-AMAVI e CIM-AMAVI, sendo que a proposta foi
aprovada por unanimidade. Ainda sobre os consórcios, o contador dos consórcios
Zulnei Luchtenberg apresentou o PPA do CIM- AMAVI e CIS-AMAVI, tendo sido ambos
aprovados. Dando continuidade o presidente Hugo Lembeck fez a leitura de uma
resolução que trata da criação de uma Frota de Socorro, para atuar em casos de
situação de emergência e de calamidade pública nos municípios da região e passou a
palavra ao prefeito de Rio do Sul para defesa da proposta. O prefeito Garibaldi Antônio
Ayroso falou que diante das situações registradas na região essa frota é fundamental,
pois assim os municípios mais atingidos por eventualidades poderão receber ajuda. A
proposta do prefeito de Rio do Sul é de que a AMAVI disponha dessa estrutura. O
secretário Agostinho Senem explicou que essa possibilidade de ajuda entre os
municípios já está prevista no protocolo de intenções do CIM-AMAVI. A deliberação da
assembleia foi para avaliar melhor tecnicamente essa proposta. Nada mais havendo a
tratar, o presidente Hugo Lembeck, agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião, da qual eu Milã Signori, assessora de imprensa, lavrei a presente ata.
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