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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNCIPAL
CATARINENSE – CIMCATARINA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, APROVAÇÃO DAS
DIRETRIZES, APROVAÇÃO DO ESTATUTO DO CIMCATARINA, HOMOLOGAÇÃO DE
RESOLUÇÃO, AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO,
ELEIÇÃO DOS SUPLENTES DO CONSELHO E OUTRAS PROPOSIÇÕES.
Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos,
em primeira convocação, e às nove horas, em segunda convocação no Auditório da
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe - AMARP, Rua Manoel Roque, 99,
Bairro Alvorada, Município de Videira, SC, reuniram-se os Chefes dos Poderes Executivos e
representantes dos municípios consorciados, que ratificaram por lei o protocolo de intenções
do CIMCATARINA, quais sejam: Alcir José Bodanese – RIO DAS ANTAS; Alcidir
Felchilcher - ARROIO TRINTA; Ademil Antonio da Rosa – BRUNÓPOLIS; Gilberto
Amaro Comazzetto – CAÇADOR; Ivo Biazzolo – FRAIBURGO; Osny Batista Alberton –
FREI ROGÉRIO; Clovis José Busatto – IBIAM; Luciano Paganini – IOMERÊ; Ludovino
Labas – LEBON RÉGIS; Emerson Zanella - MACIEIRA; Raul Ribas Neto – MATOS
COSTA; Marcos Nei Correa Siqueira – MONTE CARLO; Euzébio Calisto Vicelli –
PINHEIRO PRETO; Claudemir Cesca - SALTO VELOSO; Euclidez Cruz – TANGARA e
Wilmar

Carelli

–

VIDEIRA.

Fizeram-se

presente

também

os

agentes

públicos

representantes dos municípios consorciados, cuja identificação e assinatura seguem ao final
desta ata, para realização de ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA com a devida
convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM, Edição 1539, de 31 de julho
de 2014, obedecidas as disposições do Protocolo de Intenções e Contrato de Consórcio
Público, objetivando: I – Prestação de Contas do CIMCATARINA referente ao segundo
trimestre do ano de 2014; II – Aprovação das Diretrizes Orçamentárias do Consórcio para o
exercício de 2015; III – Revisão, análise, discussão, emendas e aprovação do Estatuto do
CIMCATARINA; IV – Homologação da resolução 015/2014 da Presidência que delega
competência

ao

Diretor

Executivo

do

Consórcio

Intermunicipal

Catarinense

–

CIMCATARINA e dá outras providências; V – Autorização para celebração de Termos de
Cooperação Técnica entre municípios não consorciados e entre outros consórcios para
execução de projetos e ações do Programa de Licitação Compartilhada – PROLICITA; VI –
Eleição dos suplentes para o Conselho Fiscal do CIMCATARINA; VII- Deliberação de
assuntos relacionados com os objetivos e finalidades do Consórcio; VIII – Outros assuntos
diversos. Os trabalhos foram presididos pelo Prefeito Municipal de Rio das Antas, Sr. Alcir
José Bodanese, PRESIDENTE do CIMCATARINA, a quem escolheu a mim, Elói Rönnau,
Diretor

Executivo

do

Consórcio,

para

auxiliá-lo.

Com

a

palavra

o

Presidente,

cumprimentando a todos, deu as boas vindas. Após, verificou-se, que em segunda
chamada, encontram presentes o número mínimo de associados para realização da
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Assembléia Geral Extraordinária. Em seguida, traçou comentários e explicações acerca
desta assembleia. Verificou-se ainda que não existem moções de censura a serem
apreciadas. Passou-se a palavra ao Diretor Executivo do CIMCATARINA, Sr. Elói Rönnau,
para suas considerações de acordo com a pauta apresentada. O Diretor Executivo,
cumprimentando a todos, informou que todo o material da assembléia está na pasta
entregue a cada Prefeito e ou Representante, ato contínuo passou a apresentação de cada
item pautado, os quais um a um logo após discução foram sendo pelo Presidente colocados
à votação, ficando assim decididos: I – Prestação de Contas do CIMCATARINA referente ao
segundo trimestre do ano de 2014, foi discutida e aprovada; II – Aprovação das Diretrizes
Orçamentárias do Consórcio para o exercício de 2015, foi discutida e aprovada; III –
Revisão, análise, discussão, emendas e aprovação do Estatuto do CIMCATARINA: As
alterações estatutárias foram apresentadas e discutidas, não sendo realizadas emendas, e
posto em votação restou aprovado por unanimidade, e que segue anexo a presente ata,
dela fazendo parte integrante; Item IV, foi homologada a resolução 015/2014 da Presidência
que delega competência ao Diretor Executivo do Consórcio Intermunicipal Catarinense –
CIMCATARINA e dá outras providências; Quanto ao item V – Autorização para celebração
de Termos de Cooperação Técnica entre municípios não consorciados e entre outros
consórcios para execução de projetos e ações do Programa de Licitação Compartilhada –
PROLICITA, foi dicutido o objetivo e as obrigações das partes, em seguida ficou aprovado e
autorizado a celebração de Cooperação com vigência de no máximo 1 (um) ano podendo
ser prorrogado para mais 1(um) ano, ficou também aprovada a tabela de valores para
prestação de serviços dos municípios cooperados, ainda sobre o tema foi deliberado que
poderá haver cooperação com outros consórcios caso haja capacidade instalada no
CIMCATARINA, sem cobrança dos serviços. Ato contínuo, foi dado início ao Processo de
eleição dos suplentes para o Conselho Fiscal do CIMCATARINA, tendo sido apresentados
tão somente os seguintes candidatos, Ivone Mazutti De Geroni – Município de Calmon,
Euclides Cruz – Município de Tangará e Osny Batista Alberton – Município de Frei Rogério,
os prefeitos votaram nos candidatos inscritos, que foram eleitos por unanimidade, ficando
assim constituído os Suplentes do Conselho Fiscal do CIMCATARINA, 1º Suplente Ivone
Mazutti De Geroni – Município de Calmon, 2º Suplente Euclides Cruz – Município de Tangará,
3º Suplente Osny Batista Alberton – Município de Frei Rogério, para mandato no período de
08 de agosto de 2014 a 31 de maio de 2016. Referente ao item VII foi solicitado pelo
Município de Fraiburgo para que o Consórcio realize licitação para contratação de telefonia
celular, o assunto foi debatido e aprovado para fazer um registro de preços para contratação
futura de serviços de telefonia móvel pelo CNPJ do CIMCATARINA, para uso dos Municípios e
outro registro de preço para aquisição de aparelhos telefônicos através de licitação
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compartilhada, todos os municípios consorciados manifestaram pela participação da licitação
de telefonia. Foi solicitado também pelo Prefeito de Videira, Sr. Wilmar Carelli, para que
sejam encaminhados juntamente com a convocação o material dos assuntos que serão
tratados, para que possam analisar antecipamente e possibilitar uma melhor discussão sobre
o tema que será posto em votação, o que foi apoiado pelos presentes, sendo definido que
nas próximas assembleias serão encaminhados os materiais via e-mail e meio físico aos
municípios que solicitarem. Por fim o Senhor Presidente deixou livre a palavra para quem
quisesse se manifestar em relação ao VIII da pauta, e, na ausência de manifesto, como
nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos, determinou a expedição
dos atos competentes para dar cumprimento a todas as deliberações da Assembléia Geral
Extraordinária, e deu por encerrada a sessão, determinando a mim, Diretor Executivo, que
lavrasse a presente ata e procedesse a sua publicação, no órgão de publicação oficial do
Consórcio Público, a fim de surtir os seus efeitos legais e jurídicos. A presente ata segue
assinada por mim, Diretor Executivo, pela Presidência, pelos demais entes consorciados e
presentes, como sinal de sua aprovação. Videira, 08 de agosto de 2014. Era o que continha
em dita ata que foi devidamente arquivada as folhas 81 a 84, do livro ata eletrônico n. 01.

ALCIR JOSÉ BODANESE
Presidente
Prefeito de Rio das Antas

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
Vice-Presidente
Prefeito de Caçador
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Prefeito de Arroio Trinta
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Prefeito de Brunópolis
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OSNY BATISTA ALBERTON
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Prefeito de Ibiam
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LUDOVINO LABAS
Prefeito de Lebon Régis

EMERSON ZANELLA
Prefeito de Macieira

RAUL RIBAS NETO
Prefeito de Matos Costa

MARCOS NEI CORRÊA SIQUEIRA
Prefeito de Monte Carlo

EUZÉBIO CALISTO VICELLI
Prefeito de Pinheiro Preto

EUCLIDES CRUZ
Prefeito de Tangará

WILMAR CARELLI
Prefeito de Videira

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito de Salto Veloso

PEDRO APAUTZ NETTO
Vice-Prefeito de Calmon

ELÓI RONNAU
Diretor Executivo CIMCATARINA

LUIZ FERNANDO RALDI
Contador do CIMCATARINA
Demais presentes:

