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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI – DIA 31/01/2019 

 
Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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 82 e 83, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte 

ordem do dia: 1. Encaminhamentos Programa SUASA; e 2. Outros Assuntos de 

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

prefeito Bento Francisco Silvy, saudou os presentes e agradeceu a presença de todos. 

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

a palavra ao diretor executivo do CIM-AMAVI, Paulo Roberto Tschumi, que falou sobre 

os encaminhamentos do programa SUASA, destacando o valor a ser rateado entre os 

municípios para o pagamento do salário da veterinária, recém-contratada para atuar no 

programa. Diante da indefinição de alguns municípios se irão participar ou não do 

programa, os prefeitos solicitaram que inicialmente a AMAVI pague pelo menos a 

metade do custo da veterinária. Diante da solicitação, a assessora jurídica, Kleide 

Fiamoncini, explicou que a AMAVI não poderá ficar responsável pelo pagamento da 

funcionária contratada pelo CIM-AMAVI e assim sendo, foi deliberado pelos prefeitos 

que a AMAVI fará o pagamento da veterinária até o mês de abril e a partir daí o valor 

deverá ser dividido entre os municípios participantes do SUASA. Na sequência, sobre o 

projeto do parque de tratamento do lixo, o presidente anunciou que em breve será 

agendada uma reunião com o técnico responsável pela elaboração do projeto, para 

explicar e detalhar o que pode ser feito a partir de agora para iniciar a implantação do 

projeto o mais breve possível. Nada mais havendo a tratar, o presidente Bento 

Francisco Silvy agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a assembleia 

geral, da qual eu Milã Signori, assessora de imprensa da AMAVI, lavrei a presente ata. 


