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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI) – DIA 16/10/2018 

 
Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 10h30min, no auditório 

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

livro de presenças nº 01, folha 78 e 79, 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 2019; 2) Outros Assuntos de 

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

CIM-AMAVI, prefeito Cesar Cunha, saudou os presentes e agradeceu a presença de 

todos. Em seguida o presidente colocou em pauta o primeiro item da ordem do dia, 

passando a palavra ao contador do consórcio, Zulnei Luchtenberg, que apresentou e 

colocou para discussão a resolução que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração do 

Orçamento do CIM-AMAVI para 2019, sendo aprovada por unanimidade. No item 

assuntos gerais, o diretor executivo Paulo Roberto Tschumi, falou sobre a elaboração 

do Diagnóstico Socioambiental, explicou que novas regras estão sendo avaliadas e 

exigidas pelo Ministério Público, inclusive a mudança do nome, de diagnóstico para 

estudo socioambiental, sendo que os técnicos da AMAVI estão acompanhando estas 

discussões e assim que houver definição quanto às novas regras, estas serão 

repassadas aos municípios. Sobre a contratação dos serviços de manutenção da 

iluminação pública, a assessora jurídica, Kleide Fiamoncini, informou que em resposta 

a questionamento efetuado, apenas sete municípios da região se manifestaram 

favoráveis à realização de licitação compartilhada pelo CIM-AMAVI nos moldes da 

realizada anteriormente e cujo prazo de contratação expira no final deste ano. Explicou 

que o número reduzido de municípios inviabiliza a realização de licitação 

compartilhada, que tem como principal objetivo a economia de escala, o que apenas se 

conquistaria com a participação de um número maior de municípios contratantes e, 

além disso, a localização geográfica dos municípios interessados, distantes entre si, 

poderia acarretar custos ainda maiores. A Prefeita de Trombudo Central comentou 

sobre uma nova modalidade de contratação que vem sendo proposta, com preço fixo 

mensal. O diretor executivo informou sobre uma proposta de serviços de uma empresa 
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coreana que já foi lhe apresentada, que visa a eficiência energética. Diante do exposto, 

a assembleia deliberou que para o próximo ano cada município deverá contratar 

individualmente os serviços relativos à iluminação pública e ainda que deverá ser 

organizada pelo CIM-AMAVI reunião para que sejam apresentadas as citadas 

propostas de trabalho para prefeitos e responsáveis pela iluminação pública, a fim de 

avaliar e definir a forma de contratação para os exercícios subsequentes. 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.                                            


