
   

 

 

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO CIMAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
MULTIFINALITÁRIO DA AMNOROESTE 

 
ATA Nº 04/2022 de 19 de Outubro de 2022 

 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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 – Edson Ferrari, 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 e em viagem a Brasília/DF. Dando início 

a assembleia extraordinária apresentou a pauta a ser discutida. 2 – Criação do Programa do SC 

Noroeste – PSCN – apresentação da Resolução 007/2022 para criação do Programa que dispõe dos 

objetivos, finalidade, serviços, execuções dos serviços e aporte financeiro estimado que será aprovado 

em seguida nesta assembleia. O Presidente colocou em discussão e submeteu a deliberação sendo 

aprovados por unanimidade de votos dos presentes com direito a voto a criação do Programa do SC 

Noroeste – PSCN. 3 -  Orçamento 2023 – apresentação detalhada da proposta para o Orçamento do 

CIMAM para o exercício 2023 realizada pela Secretária Executiva e Diretora Administrativa Financeira 

do Consórcio Sra. Solange do Amaral Muller e pelo vice-presidente do consorcio. Orçamento 

estimado para o ano de 2023 no valor de R$ 1.005.000,00 (um milhão e cinco mil reais) sendo 

distribuídos para Rateio Administrativo no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), 

Rateio para o Programa SC Noroeste – PSCN no valor de R$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil 

reais). Para o Rateio Administrativo fica assim distribuído pelos municípios: Coronel Martins, 

Galvão, Irati, Jupiá, Novo Horizonte e São Bernardino o valor de R$ 26.361,00 (vinte e seis mil 

trezentos e sessenta e um real), Quilombo o valor de R$ 52.722,00 (cinquenta e dois mil setecentos 

e vinte e dois reais) e São Lourenço do Oeste o valor de R$ 79.112,00 (setenta e nove mil cento e 



   

 

doze reais). Para o Rateio do Programa SC Noroeste – PSCN fica assim distribuído pelos municípios: 

Coronel Martins, Galvão, Irati, Jupiá, Novo Horizonte e São Bernardino o valor de R$ 64.539,00 

(sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e nove reais), Quilombo o valor de R$ 129.078,00 (cento 

e vinte e nove mil e setenta e oito reais) e São Lourenço do Oeste o valor de R$ 193.668,00 (cento 

e noventa e três mil seiscentos e oito reais) e estimativa de Receitas Financeiras no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). O Presidente colocou em discussão e, não havendo discussão, submeteu a 

deliberação sendo aprovados por unanimidade de votos dos presentes com direito a voto, o orçamento 

do CIMAM para o exercício de 2023.3 - Encerramento: Nada mais a tratar o Vice Presidente e Prefeito 

Municipal de Quilombo, Silvano de Pariz, agradeceu a participação de todos e encerou a presente 

reunião determinando que fosse lavrada a presente Ata e posteriormente encaminhada, via eletrônica, 

para deliberação dos presentes e após sua aprovação, seja a mesma publicada. A Presente Ata vai 

assinada por mim e pelo Presidente e acompanhada pelo anexo da lista de presença. 
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