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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI) – DIA 22/11/2019 

 

Aos vinte e dois dias do mês novembro de dois mil e dezenove, às 9h30min, no 

auditório da AMAVI, em Rio do Sul, reuniram-se os senhores prefeitos e demais 

autoridades conforme consta no livro de presenças nº 01, folha 87 e 88, para 

apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e Aprovação 

das Resoluções que dispõem sobre a LDO e a LOA do CIM-AMAVI para 2020; e 2) 

Outros assuntos de interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando início a 

assembleia, o presidente do CIM-AMAVI, prefeito Isamar de Melo, saudou os 

presentes, agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao prefeito anfitrião José 

Thomé para sua saudação. Ato contínuo, o presidente anunciou o primeiro item da 

ordem do dia, “Discussão e Aprovação das Resoluções que dispõem sobre a LDO e a 

LOA do CIM-AMAVI para 2020” e passou a palavra ao contador do Consórcio, Zulnei 

Luchtenberg, que inicialmente apresentou a resolução que dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração do orçamento do CIM-AMAVI para 2020, sendo que a mesma foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida, o contador Zulnei apresentou a resolução que 

trata do orçamento do CIM-AMAVI para 2020, sendo a receita estimada em R$ 

10.236.500,00 e a despesa fixada em igual valor. A resolução foi aprovada por 

unanimidade. Ato contínuo, o Presidente colocou em pauta o item seguinte, outros 

assuntos de interesse dos municípios e do consórcio, destacando o Projeto Recuperar. 

O presidente passou a palavra aos técnicos responsáveis pelo acompanhamento e 

fiscalização do projeto: Tiago Sasaki, Engenheiro Responsável pelos Convênios de 

Infraestrutura do Governo do Estado; Sérgio Joel Nunes de Araújo, Coordenador 

Regional de Infraestrutura do Vale do Itajaí; e Marcel Thiago Poffo, Engenheiro da 

Regional de Infraestrutura do Vale do Itajaí. Os técnicos falaram como será o processo 

de aprovação das ordens de serviço para o início das obras do Projeto Recuperar. 

Após a explanação, os prefeitos deliberaram para que seja encaminhado ao Governo 

do Estado, ofício solicitando prorrogação do prazo para aplicação dos recursos 

referentes a primeira parcela do Projeto Recuperar. Nada mais havendo a tratar, o 

presidente Isamar de Melo, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da 

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

 


