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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI) – DIA 03/06/2020 

 

Aos três dias do mês junho de dois mil e vinte, às 14h15min, em segunda convocação, 

através de videoconferência convocada por Edital, através da plataforma digital 

especificada, reuniram-se os senhores prefeitos conforme consta no livro de presenças 

nº 01, folha 91, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. 

Prestação de Contas do Exercício de 2019; 2. Projeto Recuperar; e 3. Outros Assuntos 

de Interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando início à assembleia geral o 

presidente, prefeito Jonas Pudewell, saudou os presentes, agradeceu a presença de 

todos e salientou a importância das reuniões através de videoconferência, garantindo 

assim o distanciamento social necessário em função da Pandemia da COVID-19. Em 

seguida o presidente colocou em pauta o item primeiro da ordem do dia e passou a 

palavra ao contador do Consórcio, Zulnei Luchtenberg, para que apresentasse a 

Prestação de Contas do Exercício de 2019 aos presentes. O Sr. Zulnei, informou os 

Prefeitos que o Conselho Fiscal avaliou de forma detalhada as contas do Consórcio e 

que, neste momento, apresentará à Assembleia Geral, através de transparências, as 

informações da movimentação financeira do CIM-AMAVI, cujos números foram 

expressos da seguinte forma: Total das Receitas Arrecadadas no Exercício R$ 

2.802.297,39, sendo Receita Patrimonial de R$ 4.068,87, Transferências Correntes de 

2.798.228,52 para execução do Programa SUASA e Projeto Recuperar. As despesas 

totalizaram R$ 703.619,45, sendo Pessoal e Encargos Sociais R$ 78.596,45 e Outras 

Despesas Correntes R$ 625.023,00. As disponibilidades financeiras ao final do 

exercício financeiro de 2019 representaram o volume de R$ 2.240.877,49 e as 

obrigações a pagar o valor de R$ 142.199,55, proporcionando superávit financeiro no 

valor de R$ 2.098.677,94. A Prestação de Contas do exercício foi enviada ao Tribunal 

de Contas do Estado de Santa Catarina através do Sistema de Fiscalização Integrada 

de Gestão (e-Sfinge) para aprovação e ficará disponível eletronicamente na página da 

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí no link específico do CIM-AMAVI, para 

avaliação de todos os interessados. Na sequência foi submetido à aprovação da 

Prestação de Contas à assembleia de Prefeitos, sendo aprovada por unanimidade a 

Resolução nº 011 que aprova os Demonstrativos Contábeis que compõem o Balanço 

Geral do CIM-AMAVI exercício de 2019. Ato contínuo, o Presidente colocou em pauta o 

item seguinte, outros assuntos de interesse dos municípios e do consórcio e passou a 

palavra ao diretor executivo Paulo Roberto Tschumi que informou os prefeitos sobre o 
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andamento das obras do Projeto Recuperar. Nada mais havendo a tratar, o presidente 

Jonas Pudewell agradeceu a presença de todos na videoconferência e deu por 

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

AMAVI, lavrei a presente ata. 

 


