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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI) – DIA 17/09/2020 

 

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 10h, em segunda 

convocação, através de videoconferência, reuniram-se os prefeitos e demais 

autoridades conforme livro de presenças nº 01, folha 94, para apreciarem e 

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Discussão e Aprovação da Resolução 

que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração do Orçamento do CIM-AMAVI para 

2021; 2. Ações do Turismo e Cultura através do Consórcio; e 3. Outros assuntos de 

interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando início à assembleia, o presidente do 

CIM-AMAVI, prefeito Joel Longen, saudou a todos e passou a palavra ao contador do 

Consórcio, Zulnei Luchtenberg. Zulnei apresentou a resolução que dispõe sobre as 

Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do CIM-AMAVI para 2021, sendo o valor de 

receitas previstas de R$ 10.457.500,00 e o mesmo valor de despesas fixadas. 

Encerrada a apresentação, o presidente colocou a resolução em votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Dando continuidade o presidente passou a palavra para a 

assessora jurídica da AMAVI, Kleide Fiamoncini, que falou sobre a necessidade de 

atualização da Resolução que disciplina a modalidade de pregão eletrônico, para 

adequar ao Decreto Federal nº 10.024/2019, que estabelece um novo regramento para 

a modalidade. Kleide apresentou as alterações que devem ser feitas, sendo aprovadas 

por todos. Em seguida, o presidente Joel Longen passou a palavra à assessora de 

turismo e cultura da AMAVI, Fabiana Dickmann, para falar sobre ações de turismo 

através do CIM-AMAVI e Lei Emergencial Aldir Blanc, que prevê repasse de auxílio 

financeiro para o setor da cultura. Fabiana falou sobre as ações do turismo de forma 

consorciada, destacando o projeto de sinalização turística para a região, na ordem de 

R$ 250.000, que este está sendo defendido por dois deputados em Brasília, junto ao 

Ministério do Turismo, projeto já aprovado e aguardando a liberação dos recursos. 

Destacou ainda um projeto de Cicloturismo para o Alto Vale, projeto este que a AMAVI 

está trabalhando em parceria com o Consórcio de Turismo do Médio Vale, previsto para 

ser implantado em 2021 e demandará de recursos para sinalização que estão sendo 

pleiteados pelo CIM-AMAVI. Em seguida Fabiana falou sobre a Lei Aldir Blanc, 

apresentou os valores que estão disponíveis para cada município da região e pediu 

que os prefeitos incentivem os gestores municipais de cultura a buscar orientação junto 

a AMAVI, para que possam se cadastrar e receber estes recursos que serão 

repassados à classe cultural. Fabiana finalizou se colocando à disposição para auxiliar 

os municípios neste cadastramento para receber os recursos da Lei Aldir Blanc. O 

presidente Joel Longen, agradeceu e reforçou o pedido aos prefeitos para que não 

deixem de acessar este recurso, afinal, é um procedimento complexo, mas a AMAVI 

está à disposição para auxiliar e algo precisa ser feito para ajudar este setor que foi tão 

afetado durante a pandemia. Nada mais havendo a tratar, o presidente Joel Longen 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu Milã Signori, 

assessora de imprensa da AMAVI, lavrei a presente ata. 


