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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI – DIA 24/11/2017 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 9h, no 

auditório da AMAVI, em Rio do Sul-SC, reuniram-se os senhores prefeitos conforme 

consta no livro de presenças nº 01, folhas 67 e 68, para apreciarem e deliberarem 

sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e Aprovação do Orçamento para 2018; 2) 

Deliberação sobre autorização de uso de imóvel do Consórcio; e 2) Assuntos de 

Interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando início à assembleia, o presidente do 

CIM-AMAVI, prefeito Humberto Pessatti, saudou os presentes, agradeceu a presença 

de todos e passou a palavra ao diretor executivo, Agostinho Senem, que apresentou o 

Orçamento Geral do CIM-AMAVI para o exercício de 2018, estimando a receita em R$ 

357.300,00 (trezentos e cinquenta e sete mil e trezentos reais) e fixando a despesa em 

igual valor, destacando a implantação do SUASA, sendo aprovado por todos. Na 

sequência, Agostinho colocou em discussão o assunto sobre autorização de uso do 

imóvel do Consórcio localizado no Município de Trombudo Central, explicando a 

necessidade de manutenção e limpeza do mesmo, tendo os prefeitos decidido pela 

formalização de ato administrativo próprio para tanto, podendo inclusive ser realizada a 

manutenção da pastagem através da colocação de animais para aparação. Dando 

continuidade, o presidente passou a palavra ao técnico da AMAVI, Diogo Martins, para 

falar sobre a gestão da iluminação pública. Diogo apresentou como funciona o sistema 

desenvolvido pela AMAVI para gestão da iluminação pública nos municípios. Os 

prefeitos apresentaram algumas reclamações com relação aos serviços prestados pela 

Quark Engenharia. A assessora jurídica da AMAVI, Kleide Fiamoncini, explicou que no 

final de 2017 encerra o contrato com a Quark, cabendo aos prefeitos a decisão de 

renovar ou não. Na sequência, o presidente passou a palavra ao assessor da AMAVI, 

Odenir Felizari, que fez uma breve explanação e entregou aos prefeitos um relatório 

sobre as ações que estão sendo realizadas para a implantação do SUASA e reforçou o 

pedido aos prefeitos, haja vista que alguns municípios ainda não encaminharam o 

projeto de lei à Câmara de Vereadores. Em seguida, o diretor executivo, Agostinho 

Senem, explicou a resolução que trata do processo licitatório para contratação do 
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Diagnóstico Socioambiental, sendo que os prefeitos solicitaram que seja encaminhado 

um estudo sobre os custos. Em seguida, o presidente Humberto Pessatti, falou sobre a 

contratação de serviços para perfuração de poços artesianos. O presidente apresentou 

a resolução que determina a realização de estudos e procedimentos necessários para 

implantação de programa de exploração de poços artesianos no âmbito dos Municípios 

consorciados ao CIM-AMAVI através de convênio com o Governo do Estado. O diretor 

Agostinho explicou as dificuldades para execução desse convênio, haja vista a falta de 

técnicos para operar os equipamentos de perfuração. A resolução foi aprovada por 

todos. Nada mais havendo a tratar, o presidente Humberto Pessatti agradeceu a 

presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu Milã Signori, assessora de 

imprensa da AMAVI, lavrei a presente ata. 

 


