
   

 

 

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO CIMAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
MULTIFINALITÁRIO DA AMNOROESTE 

 
ATA Nº 03/2022 de 12 de Julho de 2022 

 

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas reuniram-se 

na sede do CIMAM – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da AMNOROESTE (CNPJ 

46.335.839/0001-81), sito à Rua Jarbas Mendes, nº 270, Galeria Martini, Sala 09, Cidade de 

São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, os Prefeitos dos Municípios Consorciados 

para Assembleia Extraordinária, estavam os seguintes prefeitos municipais  e em exercício: 

Coronel Martins - Moacir Bresolin, Irati -  Neuri Meurer, Jupiá - Valdelírio Locatelli da Cruz,  

Novo Horizonte - Vanderlei Sanagiotto, Quilombo -  Silvano de Pariz, São Bernardino - 

Dalvir Luiz Ludwig, São Lourenço do Oeste - Augustinho Assis Menegatti, e convidados: o 

Assessor Jurídico, Sr. Jorge Matiotti Neto e o Assessor Contábil, Sr. Sezarlei Ferreira Bueno 

e a Secretária Executiva e Diretora Administrativa Financeira do CIMAM, Sra. Solange do 

Amaral Muller. 1- Abertura e apresentação da pauta- Dando início a reunião, o vice 

Presidente do CIMAM e Prefeito Municipal de Quilombo, Sr. Silvano de Pariz saudou a 

presença de todos e justificou a ausência do Presidente e Prefeito Municipal de São Lourenço 

do Oeste, Sr. Rafael Caleffi que está de licença do município. Dando início a assembleia 

extraordinária apresentou a pauta a ser discutida. 2 - Convênio de Cooperação com o 

CINCATARINA - A senhora Solange apresentou a minuta do Convênio a ser firmado entre o 

CINCATARINA e o CIMAM tendo como objetivo a participação nas licitações compartilhadas 

e em conjuntas realizadas pelo consórcio público como ente cooperado. Após discussão foi 

aprovado por unanimidade pelos consorciados presentes.  3 - Orçamento 2023 – o assessor 

contábil, senhor Sezarlei Ferreira Bueno apresentou aos consorciados um orçamento dos 

gastos administrativos e do Programa SC Noroeste, pois o Estatuto do Consórcio prevê no 

mês de julho de cada ano a elaboração, aprovação e envio do orçamento para o ano seguinte 

aos municipios consorciados para a inclusão na LOA – Lei Orçamentária Anual. Diante dos 

empasses de como funcionária o Programa SC Noroeste e a contratação de pessoal ficando 

a ser deliberado na próxima assembleia. 4 - Operacionalização do Programa SC Noroeste/ 

Programa Funcionamento do Consórcio -   A senhora Solange, expos aos presentes sobre 



   

 

a implantação dos dois programas, o Programa SC Noroeste e Programa Licenciamento 

Ambiental. Para cada programa irá ser gerido um contrato de programa, ficando o município 

aderir ou não ao programa. Para o Programa do Licenciamento Ambiental segundo a 

legislação prevê terão que ser contratados 5 técnicos (Geólogo, Agrônomo, Engenheiro Civil, 

Biólogo, Engenheiro Sanitarista/Ambiental) e para o Programa SC NOROESTE a contratação 

de motorista e operadores de máquinas, além para cada programa ter o seu coordenador que 

irá gerenciar os trabalhos. Após apresentado e discutido os cargos de empregos públicos e 

de confiança os presentes deliberaram que para pôr em funcionamento os programas 

necessitam analisar melhor a forma de execução dos programas a serem implantado, ficando 

a deliberação para os próximas assembleias de como irá funcionar a execução dos 

programas. NOMEAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA E DIRETORA 

ADMINISTRATIVA/FIANCEIRA – conforme o Artigo 32º, inciso XV, artigo 35º, inciso III e do 

artigo 36º, inciso VI do Estatuto Social do CIMAM, para movimentações bancárias há 

necessidade de nomear em assembleia geral a Diretoria Administrativa/Financeira e o 

Secretário (a) Executivo (a). Com o ato da Resolução 004/2022 da Associação de Municipios 

do Noroeste de Santa Catarina – AMNOROESTE e o ato da Resolução 002/2022 do CIMAM, 

ratificam a nomeação de forma unânime pelos consorciados de SOLANGE DO AMARAL 

MULLER para o cargo de Secretária Executiva e de Diretora Administrativa/Financeira, na 

qual será responsável juntamente com o Presidente para as movimentações financeiras. 5 - 

Encerramento: Nada mais a tratar o Vice Presidente e Prefeito Municipal de Quilombo, 

Silvano de Pariz, agradeceu a participação de todos e eu Solange do Amaral Muller, Secretária 

Executiva e Diretora Administrativa/Financeira, lavrei a presente ata e lista de presença 

assinada pelos presentes. 

 
 
 

 

 

 

 




