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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI) – DIA 23/02/2018 

 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 9h, no auditório da 

AMAVI, em Rio do Sul/SC, reuniram-se os senhores prefeitos conforme consta no livro 

de presenças nº 01, folha 72 e 73, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte 

ordem do dia: 1) Alteração do Contrato de Consórcio Público; 2) Deliberação sobre 

contrato de programa e rateio para viabilizar o serviço de coordenação para obtenção 

do SISBI; e 3) Outros Assuntos de Interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando 

início à assembleia geral o presidente, prefeito Cesar Cunha saudou os presentes, 

agradeceu a presença de todos e anunciou o primeiro item da ordem do dia, passando 

a palavra ao diretor executivo, Agostinho Senem, que apresentou e colocou em 

discussão a Resolução nº 01, de 23 de fevereiro de 2018, que altera o Contrato de 

Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMAVI 

(CIM-AMAVI). Após apresentada, o presidente Cesar Cunha colocou em votação a 

resolução, sendo que a mesma foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o 

presidente Cesar Cunha, passou a palavra ao assessor Odenir Felizari, para falar sobre 

o contrato de programa e rateio para viabilizar o serviço de coordenação para obtenção 

do SISBI. O assessor Odenir explicou como irá funcionar o serviço de inspeção de 

forma consorciada. Ainda sobre o SISBI, ficou deliberado que a contratação dos 

profissionais para atuar no serviço de inspeção na área de coordenação regional, será 

feita através de provimento de cargo comissionado e a minuta do projeto de alteração 

para o provimento dos cargos será encaminhada aos municípios para ser submetida à 

aprovação das câmaras de vereadores. Também será encaminhada aos municípios 

nos próximos dias, a minuta de contrato de rateio para que os municípios repassem 

recursos ao CIM-AMAVI, para financiar as despesas desta câmara técnica. Dando 

continuidade, o presidente colocou em pauta o item assuntos gerais, passando a 

palavra ao prefeito de Rio do Oeste, Humberto Pessatti, que falou sobre o projeto para 

perfuração de poços artesianos, explicando que um dos primeiros passos para colocar 

o projeto em funcionamento é a contratação de geólogo. De acordo com o prefeito 

Humberto, contratar um geólogo e pagar por projeto se tornará muito caro, por isso 



 

126 

 

sugeriu contratar um geólogo para que este possa atuar também em outros projetos e 

não apenas nos poços artesianos. O diretor executivo Agostinho Senem, explicou que 

é necessário também contratar um sondador e diante do exposto a assembleia aprovou 

a realização de processo licitatório para contratação de sondador e geólogo. Nada mais 

havendo a tratar, o presidente Cesar Cunha agradeceu a presença de todos e encerrou 

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

ata. 

                                              


