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ATA DA REUNIÃO DO CONSÓRCIO INTEGRAR1

2

Às treze horas e trinta minutos do dia dezesseis do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, tendo 3

como local o Espaço Cultural do município de Ipira, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os 4

Prefeitos dos Municípios que integram o Consórcio Integrar para a realização da assembléia Geral 5

Ordinária, convocada através do Edital nº 02/2010. Conferido o quorum e havendo número legal de 6

Prefeitos presentes, o senhor Cláudio Sartori – Prefeito de Presidente Castello Branco, na condição de7

Primeiro Vice-Presidente do Consórcio assumiu a direção dos trabalhos em virtude da ausência do 8

Presidente, senhor Tarcísio Reinaldo Bervian. Presentes na reunião: Neusa K. Maraschin – Vice-9

Prefeita de Peritiba; Cláudio Sartori – Prefeito de Presidente Castello Branco; Francisco Maximino 10

Machado de Aguiar – Prefeito de Ipira; Adélio Spanholi – Prefeito de Piratuba e Sérgio Luiz Schmitz 11

– Prefeito de Alto Bela Vista. O Presidente em exercício declarou aberta a reunião, agradeceu a 12

presença de todos e deu início aos trabalhos. Para secretariar a reunião convidou o senhor Roberto 13

Kurtz Pereira, Secretário Executivo da AMAUC. De imediato passou para ordem do dia, constando da 14

seguinte: 1) Termo de convenio a ser firmado pelo Consórcio Integrar com o Governo do Estado 15

através da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, com interveniência 16

do Corpo de Bombeiros Militar. O Secretário esclareceu que o referido Termo diz respeito a 17

manutenção da unidade do Corpo de Bombeiros Militar sediado no município de Piratuba, para 18

atender inicialmente os municípios de Piratuba e Ipira, cujo assunto já havia sido discutido e aprovado 19

em reunião anterior. O senhor Adélio Spanholi também esclareceu que embora o convênio tenha um 20

prazo de dez anos, pode ser rescindido por qualquer uma das partes antes do citado prazo, além da 21

possibilidade da adesão dos demais municípios que integram o Consórcio. Após os esclarecimentos a 22

assinatura do Termo de Convênio foi aprovada por todos os presentes. 2) Apresentação do resultado 23

do Edital de Seleção nº 01/2010, para contratação de Agentes de Defesa Civil. O Secretário com o 24

auxílio do senhor Vanderlei Piccinini – Contador da AMAUC informou o resultado do Edital de 25

Seleção nº 01/2010, para a contratação de Agentes de Defesa Civil para auxiliar o Corpo de Bombeiros 26

Militar de Piratuba. Também esclareceu como aconteceu todo o trâmite da seleção dos Agentes, sendo 27

que a prova de conhecimentos específicos e o teste de aptidão física foram de responsabilidade do 28

Corpo de Bombeiros Militar e as provas de conhecimentos (português e matemática) foram elaboradas 29

por professores contratados pelo Consórcio. Os selecionados foram as seguintes pessoas: Marcelo 30

Poletto; Ivan Lopes Santana; Adilson Leandro de Souza; Carla Vogt; Djeison Cristiofer Pedrussi e 31

Herbert Paulo dos Santos Silva. O início das atividades ficou acertado para o mês de janeiro de dois 32

mil e três. 3) Assinatura do Contrato de Rateio para manutenção das atividades do Consórcio 33

para o exercício de 2011. Tendo em vista que o Contrato de Rateio diz respeito à manutenção do 34
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Convênio firmado com o Corpo de Bombeiros Militar, os custos serão arcados somente pelos 35

municípios de Ipira e Piratuba, na proporção de 1/3 (um terço) para o município de Ipira e 2/3 (dois 36

terços) para o município de Piratuba. Da mesma forma ficou estabelecido de que qualquer demanda 37

administrativa, trabalhista, contábil ou judicial oriunda do referido contrato será de responsabilidade 38

dos municípios beneficiados pelo serviço do Corpo de Bombeiros Militar. 4) Rateio horas/maquina 39

relativo ao exercício de 2010. Os municípios apresentaram o controle de horas/máquina utilizados 40

para os serviços através do Consórcio. Ficou acertado que o saldo que cada município possui em 41

relação a outro será transferido para o próximo ano, para futura compatibilização. 5) Eleição da 42

Diretoria do Consórcio Integrar para a Gestão 2011. O Presidente em exercício suspendeu a 43

assembléia por cinco minutos para apresentação das chapas. Reaberto os trabalhos foi apresentada44

apenas uma chapa que passou a se denominar de chapa única. Em vista disto a eleição ocorreu por 45

aclamação, cuja diretoria para a Gestão de 2001, foi composta pelos seguintes membros: Presidente:46

Cláudio Sartori – Prefeito de Presidente Castello Branco, CI nº 840.888-2 SSP/SC, CPF nº 47

196.385.159/53; Primeiro Vice-Presidente: Francisco Maximino Machado de Aguiar – Prefeito de 48

Ipira, CI nº 5.341.735 SSP/SC, CPF nº 411.355.120-00; Segundo Vice-Presidente: Adélio Spanholi –49

Prefeito de Piratuba; CI nº 3007776911 SSP/SC, CPF nº 236.860.060-49; Secretário: Sérgio Luiz 50

Schmitz – Prefeito de Alto Bela Vista, CI nº 4.732.069-9 SSP/SC, CPF nº 325.949.410-34; 51

Tesoureiro: Tarcísio Reinaldo Bervian – Prefeito de Peritiba, CI nº 516.118 SSP/SC, CPF nº 52

219.422.269-34. A posse nos cargos acontece de forma automática a partir do dia primeiro de janeiro 53

de dois mil e onze, em conformidade com o que dispõe o Estatuto Social. Ninguém mais desejando se 54

pronunciar e esgotada a pauta, o Presidente em Exercício agradeceu a presença de todos, desejou um 55

feliz natal e próspero ano novo e declarou encerrada a reunião. Para constar, eu 56

______________________, Roberto Kurtz Pereira, lavrei a presenta ata, que após lida e aprovada vai 57

assinada pelo Presidente em Exercício.58
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