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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
TURISMO COSTA VERDE E MAR - CITMAR 

 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte às quatorze horas, reuniram-se na sede 
do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – CITMAR, com quórum exigido para 
realização da Assembleia Geral a maioria simples dos prefeitos dos municípios consorciados, 
conforme Artigo 44 do Estatuto Social, os seguintes Prefeitos Municipais: Leonel José Martins - 
Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob nº 
093.550.309-91, portador da Carteira de Identidade nº 307.899 – SSP-SC, residente à Rua Antônio 
Quintino Pires, nº 14, Bloco A - Apto 142, Ed. Ana Paula, Bairro Centro – Balneário Piçarras – SC; 
Paulo Henrique Dalago Müller -– Prefeito Municipal de Bombinhas, brasileiro, casado, empresário, 
inscrito no CPF sob nº 030.824.299-80, portador da Carteira de Identidade nº 3.568.325 – SSP-SC, 
residente à Rua Tatu, nº 310, Bairro José Amândio – Bombinhas – SC; Volnei José Morastoni – 
Prefeito Municipal de Itajaí, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF nº 171.851.739-49, portador da 
Carteira de Identidade nº 5.796.600 – SSP-SC, residente à Rua Dom Joaquim Domingues Oliveira, nº 
69 - Apto 901, Ed. Rosa Guilhermina, Bairro Centro – Itajaí – SC, representado pelo Senhor Marcelo 
Almir Sodré de Souza, Vice-Prefeito Municipal de Itajaí - SC; Nilza Nilda Simas, Prefeita Municipal de 
Itapema, brasileira, divorciada, enfermeira, inscrita no CPF nº 745.120.219-49, portadora da Carteira 
de Identidade nº 1.805.291– SSP-SC, residente à Av. Nereu Ramos, nº 3355, Apto 402, Bloco 
Summer, Ed. Tropical Summer, Bairro Meia Praia – Itapema – SC, representada pelo Senhor João 
Luis Emmel, Vice-Prefeito Municipal de Itapema - SC; para deliberarem sobre os assuntos conforme 
Edital de Reconvocação nº 005/2020 da Assembleia Geral Extraordinária. “EDITAL DE 
RECONVOCAÇÃO nº 005/2020. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Presidente do 
CITMAR – Consórcio Intermunicipal de Turismo - Costa Verde e Mar, no uso de suas atribuições 
estatutárias, vem por meio deste informar que a Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o 
dia 29 de julho de 2020, está sendo reconvocada para o dia 07 de agosto de 2020, devido a relevância 
dos temas a serem deliberados abaixo. Assim sendo, o Presidente do CITMAR – Consórcio 
Intermunicipal de Turismo - Costa Verde e Mar, no uso de suas atribuições estatutárias vem por meio 
deste convocar os Srs. Prefeitos Municipais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que 
se realizará no próximo dia 07 de agosto de 2020, às 14h, tendo como local a sede do CITMAR, sito à 
Rua Luiz Lopes Gonzaga nº 1655, Sala 02 – São Vicente – Itajaí – SC, para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos: 14h - Abertura - Presidente do CITMAR – Leonel José Martins; 14h05 -  
Apresentação da Prestação das Contas do Segundo e Terceiro Bimestres de 2020; 14h10 – 
Aprovação da Prestação das Contas do Segundo e Terceiro Bimestres de 2020; 14h15 - Apresentação 
e aprovação do termo de cooperação técnica a ser firmado entre os consórcios CIS-AMFRI, CIM-
AMFRI e CITMAR; 14h20 - Apreciação e aprovação do orçamento 2021; 14h30 - Encerramento. Itajaí 
(SC), 29 de julho de 2020.” Participaram da Assembleia enquanto integrantes do corpo funcional do 
CITMAR a Diretora Executiva, Senhora Vivian Mengarda Floriani, brasileira, solteira, turismóloga, 
inscrita no CPF sob nº 899.260.569-20, portadora da Carteira de Identidade nº 2.282.473 SSP-SC - 
residente à Rua 3150, nº 82 – Residencial Otília Medeiros, Apto 504, Bairro Centro – Balneário 
Camboriú – SC; a Assessora Jurídica, Senhora Iassana Cesco Rebelo, brasileira, casada, advogada, 
inscrita no CPF sob nº, portadora do Documento de identidade profissional OAB/SC nº 33.596 – 
residente à Rua Heitor Liberato, nº 1041, Apto 202, São Judas – Itajaí – SC e o Assessor Contábil, 
Senhor Jean Carlos Coelho, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob nº 039.610.939-03, 
portador da Carteira de Identidade nº 3972673, SSP/SC – residente à Rua Luiz José Nori, nº 141 – 
Bairro Centro - Penha – SC. Ainda participou da Assembleia na qualidade de convidado, sem direito a 
voto, o Senhor Célio José Bernardino, Secretário Executivo da AMFRI. Dando início à ordem do dia, 
com a palavra o Presidente do CITMAR, Senhor Leonel José Martins, em segunda chamada, iniciou a 
assembleia agradecendo a presença dos Prefeitos e demais participantes e em seguida justificou a 
necessidade de se ausentar passando a presidência da sessão ao 2º Vice-Presidente do Consórcio, 
Senhor Paulo Henrique Dalago Muller e nomeou a senhora Iassana Cesco Rebelo, para secretariar os 
trabalhos. Na sequência o presidente da sessão passou para o primeiro e segundo assuntos da 
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pauta: Apresentação da Prestação das Contas do Segundo e Terceiro Bimestres de 2020 e 
Aprovação da Prestação das Contas do Segundo e Terceiro Bimestres de 2020. A palavra foi 
passada para o Sr. Jean Carlos Coelho, assessor contábil do Consórcio, que fez a apresentação das 
contas relativas ao segundo e terceiro bimestre de 2020, que restaram aprovadas sem ressalvas. 
Passou-se ao terceiro assunto: Apreciação e aprovação do orçamento 2021. Com a palavra a 
Senhora Vivian Mengarda Floriani, Diretora Executiva do Consórcio, informou que no dia 29 de julho 
foi realizada reunião com Colegiado de Secretários de Turismo, órgão Consultivo do Consórcio, sendo 
apresentada três possibilidades de orçamento para ano de 2021, primeira: manter o orçamento original 
de 2020, segunda: realizar reajuste pelo INPC de 2,5% e a terceira: reajuste real de 5%. Neste viés o 
colegiado sugere a primeira possibilidade apresentada, manter o orçamento já aprovado no ano de 
2020 para o ano de 2021 no valor de R$ 1.046.790,70, que restou aprovado sem ressalvas, cujo 
anexo compõem essa ata. Por fim, passou-se ao quarto assunto: Apresentação e aprovação do 
termo de cooperação técnica a ser firmado entre os consórcios CIS-AMFRI, CIM-AMFRI e 
CITMAR. Com a palavra a Senhora Iassana Cesco Rebelo, assessora jurídica do Consórcio, informou 
que a apresentação da minuta será realizada pela Dra. Érica, assessoria jurídica do CIM-AMFRI, tendo 
em vista que foi elaborada por este Consórcio. Entretanto esta ressalva que a minuta já foi analisada e 
aprovada pelo jurídico dos demais Consórcios CITMAR e CIS-AMFRI, passada a palavra para Dra. 
Érica apresentar o objetivo da minuta. Com a palavra, Dra. Érica explanou que, considerando que 
existem 03 Consórcios na AMFRI, os quais têm seu quadro pessoal reduzido e visando a otimização e 
a economicidade dos recursos repassados pelo municípios, analisou-se a possibilidade de existir o 
compartilhamento da estrutura administrativa e do corpo técnico dos 03 Consórcios, uma vez que foi 
minutado o acordo de cooperação sem distribuição de recursos, tendo como prazo de vigência de até 
60 meses, podendo ser prorrogado, uma vez que, não possui qualquer implicação perante o Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina. Motivo pelo qual busca-se a aprovação da minuta do acordo 
de cooperação e a ratificação desta para os demais Consórcios, que restou aprovado sem ressalvas. 
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da sessão reiterou os agradecimentos pela presença 
de todos os participantes e declarou encerrada a assembleia geral extraordinária do Consórcio 
Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR, determinando a mim, Iassana Cesco Rebelo, 
que lavrasse a ata que vai assinada pelo Presidente, 2º Vice-Presidente, por mim que a subscrevi e 
pela Diretoria Executiva do CITMAR. 

 
Itajaí (SC), 07 de agosto de 2020. 

 
 

 LEONEL JOSÉ MARTINS   PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER 
    Presidente do CITMAR     2º Vice-Presidente do CITMAR 
Prefeito Municipal de Balneário Piçarras            Prefeito Municipal de Bombinhas 
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