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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI) – DIA 27/05/2021 

 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 9h, no CETRAG, em 

Agronômica, reuniram-se os senhores prefeitos e demais autoridades conforme consta 

no livro de presenças nº 01, folhas 100 e 101, para apreciarem e deliberarem sobre a 

seguinte ordem do dia: 1) Discussão e aprovação da resolução que estabelece normas 

regulamentares sobre o procedimento administrativo de apuração de infrações 

administrativas cometidas por licitantes e contratados; a aplicação de sanções; e institui 

o cadastro de fornecedores/prestadores de serviços impedidos de licitar e contratar 

com o CIM-AMAVI; 2) Cessão de servidores municipais para o CIM-AMAVI; e 3) Outros 

assuntos de interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando início à assembleia, o 

protocolo compôs a mesa de autoridades e a presidente do CIM-AMAVI, Geovana 

Gessner, saudou os presentes, agradeceu a presença de todos e passou para os 

assuntos da ordem do dia. A presidente colocou em discussão e aprovação a 

resolução que estabelece normas regulamentares sobre o procedimento administrativo 

de apuração de infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados, a 

aplicação de sanções e a formalização de um cadastro de fornecedores/prestadores de 

serviços impedidos de licitar e contratar com o CIM-AMAVI. A resolução foi aprovada 

por unanimidade. A presidente Geovana Gessner passou a palavra a assessora 

jurídica Kleide Fiamoncini que falou sobre a cessão de servidores municipais para o 

CIM-AMAVI. No item assuntos gerais, a presidente colocou em discussão o projeto 

Recuperar e passou a palavra ao diretor executivo, Paulo Roberto Tschumi, para fazer 

um relato sobre o andamento do convênio. O diretor executivo falou que ainda não 

houve a liberação por parte do Estado do segundo convênio, onde o CIM-AMAVI 

solicitou R$ 8 milhões. Até o momento o Estado anunciou apenas a liberação de um 

aditivo do primeiro convênio de cerca de R$ 1 milhão, recurso que será utilizado para 

realização de roçadas em todas as rodovias da região e também para a manutenção 

das rodovias não pavimentadas. Para evitar problemas e trabalhos mal executados, os 

prefeitos serão comunicados quando da realização das roçadas nas rodovias que 

passam nos municípios para que possam acompanhar e fiscalizar o trabalho. O diretor 

executivo Paulo Roberto Tschumi, falou também sobre os caminhões e equipamentos 

para a perfuração de poços artesianos que estavam no Alto Vale cedidos através de 

um convênio com o Governo do Estado. O secretário explicou que foram feitas várias 

tentativas para colocar em funcionamento, mas devido ao alto custo e falta de 

profissionais habilitados não foi possível e assim sendo, os equipamentos foram 

devolvidos ao Governo do Estado. Ainda no item assuntos gerais, a presidente 

Geovana Gessner falou que fez a entrega de ofício à FUNASA, solicitando recursos 

para o Parque de Resíduos Sólidos. Nada mais havendo a tratar, a presidente do CIM-

AMAVI, Geovana Gessner, agradeceu a presença dos prefeitos e demais presentes e 

deu por encerrada a assembleia geral, da qual eu, Milã Signori, assessora de imprensa 

da AMAVI, lavrei a presente ata.  


