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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNCIPAL
CATARINENSE – CIMCATARINA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELEIÇÃO DA
PRESIDÊNCIA E OUTRAS PROPOSIÇÕES.
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dez horas em primeira
convocação, e às dez horas e trinta minutos, em segunda convocação na Câmara de
Vereadores do Município de Rio das Antas, situada na Rua do Comércio, 1045, Centro, Rio
das Antas - 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; Hideki Iwasaki – FREI ROGÉRIO; Clovis José
Busatto – IBIAM; Luciano Paganini – IOMERÊ; Ludovino Labas – LEBON RÉGIS; Emerson
Zanella - MACIEIRA; Marcos Nei Correa Siqueira – MONTE CARLO; Euzébio Calisto Vicelli
– PINHEIRO PRETO; Euclidez Cruz – TANGARÁ e Wilmar Carelli – VIDEIRA. Fizeram-se
presente também

os

seguintes

agentes

públicos

representantes

dos

municípios

consorciados, cuja identificação e assinatura ao final desta ata, para realização de
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA com a devida convocação publicada no Diário Oficial
dos Municípios – DOM, Edição 1738, de 08 de maio de 2015, obedecidas as disposições do
Protocolo de Intenções e Contrato de Consórcio Público, objetivando: I – Prestação de
Contas do CIMCATARINA referente ao quarto trimestre do ano de 2014; II - Relatório Geral
das atividades do Consórcio CIMCATARINA exercício 2014; III – Prestação de Contas do
CIMCATARINA referente ao primeiro trimestre do ano de 2015; IV – Ratificação das
Resoluções 039/2014, 001/2015, 002/2015, 005/2015 e 006/2015; V – Homologação da
resolução 003/2015 da Presidência que trata de reajuste salarial; VI – Análise de proposição
para adequação do Mandato da Presidência ao exercício financeiro, para ser coincidente com
o ano civil, a fim de segregar e organizar os registros relativos a arrecadação de receitas,
execução de despesas e aos atos gerais da administração financeira e patrimonial do
CIMCATARINA; VII – Eleição da Presidência (Presidente e Vice-Presidente) e Conselho Fiscal
do CIMCATARINA; VIII – Aprovação da solicitação do ingresso automático de novos
municípios previstos no Anexo I do Contrato do CIMCATARINA, conforme deliberado em
assembleia anterior; IX - Deliberação de assuntos relacionados com os objetivos e
finalidades do Consórcio; X - Outros assuntos diversos de interesse do CIMCATARINA e dos
municípios consorciados. 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
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chamada, encontram presentes o número mínimo de associados para realização da
Assembléia Geral Ordinária. Em seguida, traçou comentários e explicações acerca do
Consórcio Público, as ações e atividades desenvolvidas, seus objetivos e finalidades, além
do seu funcionamento, constituição, alterações e futuras atividades a serem desenvolvidas.
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 passou apresentação e discussão e votação dos itens do Edital n. 0001/2015, a seguir
dispostos: I – Prestação de Contas do CIMCATARINA referente ao quarto trimestre do ano
de 2014, II - Relatório Geral das atividades do Consórcio CIMCATARINA exercício 2014, III –
Prestação de Contas do CIMCATARINA referente ao primeiro trimestre do ano de 2015, os
itens relacionados acima (I, II e III) foram discutidos e aprovados pelos presentes, sendo que
foram encaminhados anteriormente aos representantes dos municípios consorciados. Após
passou a análise do item IV – Ratificação das Resoluções 039/2014, 001/2015, 002/2015,
005/2015 e 006/2015, ficando estas ratificadas. Ato continuo em analise do item V –
Homologação da resolução 003/2015 da Presidência que trata de reajuste salarial, esta foi
homologada pela assembleia geral. Em sequência referente ao item VI – Análise de
proposição para adequação do Mandato da Presidência ao exercício financeiro, para ser
coincidente com o ano civil, a fim de segregar e organizar os registros relativos a
arrecadação de receitas, execução de despesas e aos atos gerais da administração financeira
e patrimonial do CIMCATARINA, ficou definido a prorrogação do mandato da atual
Presidência até 31 de dezembro de 2015, o que foi discutido e aprovado pelos presentes. Em
razão da decisão de prorrogação de mandato da Presidência atual e o mandato do Conselho
Fiscal ser até 30 de maio de 2016, fica prejudicado o item VII, devendo ser realizada eleição
da Presidência em dezembro de 2015. Nos termos do Contrato de Consórcio Público,
destarte, pela Presidência foi confirmada a Diretoria já nomeada, sendo aceito a confirmação
pelo Diretor Executivo Elói Ronnau e pelo Diretor de Gestão de Desenvolvimento Regional,
Luiz Fernando Raldi, presentes na Assembleia Geral. Por fim referente ao item VIII –
Aprovação da solicitação do ingresso automático de novos municípios previstos no Anexo I
do Contrato do CIMCATARINA, foi aprovado em Assembleia Geral a homologação do
ingresso no CIMCATARINA de todos os Municípios Catarinenses constantes da relação do
Anexo I do Protocolo de Intenções, ficando automaticamente admitido no consórcio o Ente
da Federação que efetuar a ratificação em até 31 de dezembro de 2015, sendo que o
município fará o pedido formal ao Presidente do CIMCATARINA. Referente ao item IX Deliberação de assuntos relacionados com os objetivos e finalidades do Consórcio, não
houve tratativa de nenhum assunto. E para o item X - Outros assuntos diversos de interesse
do CIMCATARINA e dos municípios consorciados, o Diretor Executivo, informou que o

Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01 – Centro – CEP 89.580-000
www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail:cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – Fone (49) 3246-1206

Consórcio encaminhou manifestação de interesse para o Ministério do Meio Ambiente –
MMA, referente carta consulta para sediar projeto de cooperação técnica a ser celebrado
entre o Brasil e Republica da Coreia para atuar na gestão de resíduos sólidos. E também
informou que o Consórcio esta pleiteando projeto para eficientização energética (substituição
das lâmpadas de sódio mercúrio por led) em parceria com entidades do governo do Estado
de Santa Catarina. Em relação as obrigações institucionais comunicou que o CIMCATARINA
prestou as informações para o Tribunal de Contas de Santa Catarina através do e-Sfinge,
sistema de Fiscalização Integrada de Gestão. Pelo Presidente foi determinado a expedição
dos atos competentes para dar cumprimento a todas as deliberações da Assembleia Geral
Ordinária. Por fim o Senhor Presidente deixou livre a palavra para quem quisesse se
manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu
a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, 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, Rio das Antas, 20 de
maio de 2015. Era o que continha em dita ata que foi devidamente arquivada as folhas 89 a
92, do livro ata eletrônico n. 01.
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