ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI – CIM-AMAVI DO DIA 19/11/2015
Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às 9h30min, na
Associação Atlética Banco do Brasil - AABB, em Rio do Sul, reuniram-se os senhores
prefeitos e demais autoridades conforme consta no livro de presenças nº 01, folhas 48
e 49, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e
Aprovação da Resolução que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração do
Orçamento do CIM-AMAVI para 2016; 2) Discussão e Votação do Projeto de Resolução
que cria Frota Intermunicipal de Socorro nos casos de Situação de Emergência e ou
Estado de Calamidade; 3) Assuntos de Interesse dos Municípios e do Consórcio.
Dando início à assembleia, o presidente do CIM-AMAVI, prefeito Antonio Oscar
Laurindo, saudou os presentes, agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao
prefeito anfitrião Garibaldi Antônio Ayroso para sua saudação. O prefeito de Rio do Sul
agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, o presidente passou a palavra ao
contador do Consórcio, Zulnei Luchtenberg, que apresentou a Resolução que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do CIM-AMAVI para 2016, sendo que
a resolução foi aprovada por unanimidade. O secretário executivo Agostinho Senem,
colocou em discussão o projeto de Resolução que cria Frota Intermunicipal de Socorro
nos casos de situação de emergência e ou estado de calamidade pública, sendo que a
proposta foi aprovada por todos. O secretário Agostinho falou ainda sobre a
necessidade de instituir uma Comissão Permanente de Licitações do CIM-AMAVI, com
a participação de representantes dos municípios. A proposta foi aprovada e foram
indicados os seguintes nomes para compor a comissão: Edna da Silva de Imbuia;
Débora Mazzi de Agronômica; Carlos Alberto Luithardt de Rio do Sul e Roque Alair
Ramos de Aurora. O secretário Agostinho falou também sobre a abertura de processo
licitatório para contratação de software de educação, sendo que a abertura do processo
foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, o presidente Antonio Oscar Laurindo
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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