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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE  INSTALAÇÃO  DO  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, no 

auditório da Câmara de Vereadores, em Mirim Doce, reuniram-se os senhores prefeitos infra-

assinados e demais autoridades conforme consta no livro de presenças nº 01, folhas 001 e 

002, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição e Posse da 

Diretoria do CIM-AMAVI para o Exercício de 2011;

2. Assuntos de Interesse dos Municípios e do Consórcio. Inicialmente, o Secretário Executivo 

da Amavi, Agostinho Senem explicou aos Prefeitos sobre o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 

3º  da Cláusula Trigésima Segunda do Protocolo de Intenções do CIM-AMAVI,  que assim 

dispõe: § 1º A Assembleia Geral de Instalação será presidida pelo Prefeito Municipal mais 

idoso  a  ela  presente,  e,  caso  decline,  pelo  aprovado  por  aclamação.  §  2º  Instalada  a 

Assembleia,  proceder-se-á  eleição  do  Presidente  e  Vice-Presidente  e  dos  membros  dos 

Conselhos de Administração e Fiscal, observadas as disposições do presente Protocolo de 

Intenções. § 3º O mandato dos eleitos na Assembleia de instalação vigorará até o dia 31 de 

dezembro do exercício em curso. Tendo o Prefeito mais idoso presente declinado no encargo 

atribuído  pelo  §  1º  supra  referido,  por  aclamação  foi  atribuída  ao  Sr.  Nilson  Francisco 

Stainsack, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, a presidência da Assembleia, que ato 

contínuo, a declarou instalada. Fazendo uso da palavra o Presidente da Assembleia saudou 

os  participantes,  passando  a  palavra  à  Sra.  Maria  Luiza  Kestring  Liebsch,  Prefeita  do 

Município anfitrião, que agradeceu a presença de todos e o apoio concedido no início do ano 

em  virtude  da  enchente  ocorrida.  O  Secretário  Executivo  da  Amavi  esclareceu  que  a 

ratificação do Protocolo de Intenções já ocorreu por 16 entes subscritores e esclareceu aos 

presentes que estavam aptos a concorrem aos cargos do Conselho de Administração e do 

Conselho  Fiscal,  apenas  os  Prefeitos  dos  municípios  que  já  tenham ratificado  por  lei  o  

Protocolo de Intenções. Ato contínuo, os Prefeitos presentes entenderam viável, tendo em 

vista que os eleitos exercerão mandato apenas até o final do ano corrente, que os atuais 

membros  da  Diretoria  da  Amavi  fossem  lançados  como  candidatos  para  os  cargos  dos 

Conselhos de Administração e Fiscal  do CIM-AMAVI,  o  que assim ocorreu.  Lançadas as 

candidaturas,  foram  eleitos  e  empossados,  na  forma  do  Protocolo  de  Intenções: 

PRESIDENTE: Osni Francisco de Fragas, VICE-PRESIDENTE: Nilson Francisco Stainsack, 

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: José Ercolino Menegatti, José Bráulio 

Inácio, Martina Zucatelli, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Maria Luiza Kestring Liebsch, 

Antônio Oscar Laurino, Silvio Venturi. Ato contínuo, o Presidente da Assembleia colocou em 
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votação a proposta de realização de licitação compartilhada para contratação dos serviços de 

manutenção da iluminação pública nos municípios consorciados e aquisição de materiais 

elétricos  para  tanto,  cujo  edital  preveja  contratos  a  serem  celebrados  pelos  municípios 

consorciados, tendo sido aprovada a proposta por unanimidade, após ampla discussão pelos 

presentes.  Foi  ainda  definido  que assim que for  obtido  o  Cadastro  Nacional  de  Pessoal 

Jurídica do Consórcio, será efetuado o lançamento do edital  de licitação. Na sequência o 

Secretário Executivo da Amavi explicou aos Prefeitos a necessidade de licitar a contratação 

do software para gerenciamento da educação nos municípios, tendo em vista que o Estado 

de Santa Catarina encerrará  a cessão do Sistema Série no final do ano em curso, cujo  

assunto foi então apresentado aos presentes pelo Presidente da Assembleia como proposta 

para ser deliberada, tendo os prefeitos aprovado por unanimidade a proposta, determinando-

se a licitação. Na sequência, o Presidente apresentou aos presentes a proposta de logomarca 

para o Consórcio, tendo sido aprovada por unanimidade. Ao Secretário Executivo da Amavi, 

por força do disposto na Cláusula Trigésima Primeira do Protocolo de Intenções foi atribuída a 

incumbência de providenciar os procedimentos administrativos relativos ao processamento 

das  licitações.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  da  Assembleia  agradeceu  a 

presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu Kleide Maria Tenffen Fiamoncini,  

assessora jurídica,  lavrei  a  presente ata.  Presentes:  José Ercolino Menegatti,  Prefeito  do 

Município  de  Agronômica;  José  Bráulio  Inácio,  Prefeito  do  Município  de  Chapadão  do 

Lageado;  Osni  Francisco de Fragas,  Prefeito  do Município  de Ituporanga;  Alcino Pereira, 

Prefeito do Município de José Boiteux; Valdemiro Avi, Prefeito do Município de Laurentino;  

Martina Zucatelli, Prefeita do Município de Lontras; Maria Luiza Kestring Liebsch, Prefeita do 

Município de Mirim Doce; Erimar José Senem, Prefeito do Município de Petrolândia; Jocelino 

Amâncio, Prefeito do Município de Pouso Redondo; Nilson Francisco Stainsack, Prefeito do 

Município de Presidente Getúlio; Odenir Felizari, Prefeito do Município de Rio do Oeste, Silvio 

Venturi,  Prefeito  do  Município  de  Trombudo  Central;  Genir  Antônio  Junckes,  Prefeito  do 

Município  de  Santa  Terezinha;  Antônio  Pereira,  Prefeito  do  Município  de  Rio  do Campo; 

Ademar Dalfovo, Prefeito do Município de Taió; Braz Bilck, Prefeito do Município de Atalanta;  

Juarez  de  Andrade,  Prefeito  do  Município  de  Salete;  Nilson  Welter,  Contador;  Adilson 

Possamai,  Secretário  de  Administração  e  Finanças  de  Rio  do  Oeste;  Hugo  Lembeck, 

Secretário Regional de Taió; Paulo Moacir Kestring, Presidente da Câmara de Mirim Doce;  

Agostinho Senem, Secretário Executivo da Amavi.

2


