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ATA DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
CONSELHO FISCAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS
MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às 10h, na Câmara de
Vereadores de Presidente Nereu, reuniram-se os senhores prefeitos, primeiras damas
e demais autoridades conforme consta no livro de presenças nº 01, folhas 005 e 006,
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 2012; 2. Discussão e Aprovação do Orçamento do
CIM-AMAVI para 2012; 3. Eleição do Presidente, Vice-presidente, Membros do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do CIM-AMAVI para 2012; 4.
Assuntos de Interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando início a reunião o
presidente prefeito Osni Francisco de Fragas saudou os presentes e agradeceu a
presença de todos, especialmente ao prefeito Eudegar José Back, pelo convite para
realização da assembleia no município de Presidente Nereu. Em seguida fez uso da
palavra o prefeito anfitrião, Eudegar José Back, que enfatizou a satisfação de receber
os colegas prefeitos e esposas em uma data tão especial, onde comemora-se o
cinquentenário do município. O prefeito Eudegar falou sobre os 50 anos do município e
após apresentou o Coral Municipal Elfrida Stalok Raitz que apresentou algumas
músicas aos presentes. Dando continuidade, o presidente passou a palavra ao
secretário executivo Agostinho Senem que colocou em discussão dos prefeitos a
resolução que dispõe sobre o Plano Plurianual do CIM-AMAVI para o quadriênio 20122015 e a resolução que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração do Orçamento do
CIM-AMAVI para 2012, tendo sido ambas aprovadas por unanimidade. O orçamento do
CIM-AMAVI para 2012 foi apresentado em seguida pelo secretário executivo, o qual
também foi aprovado pelos prefeitos presentes. Em seguida o presidente colocou em
pauta o item dois da ordem do dia, Eleição do Conselho de Administração para 2012,
suspendendo a reunião por 10 minutos para apresentação das chapas. Como foi
apresentada chapa única, a eleição foi por aclamação, sendo a chapa indicada
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aprovada por unanimidade. O Conselho de Administração do CIM-AMAVI ficou assim
constituído: Presidente: Jocelino Amâncio de Pouso Redondo; Vice-Presidente: Erimar
José Senem de Petrolândia; Membros do Conselho de Administração: Nilson Francisco
Stainsack de Presidente Getúlio; Ademar Dalfovo de Taió e Valdemiro Avi de Laurentino
e Conselho Fiscal: Braz Bilck de Atalanta; Fridolino Nitz de Witmarsum e Eudegar José
Back de Presidente Nereu. O presidente eleito agradeceu a confiança e se
comprometeu em fazer o melhor para a instituição e em prol dos municípios
consorciados. Para finalizar o presidente Osni Francisco de Fragas agradeceu a todos
pela confiança neste período em que esteve a frente das ações do Consórcio,
agradeceu os demais integrantes da diretoria pelo apoio e a equipe técnica pelos
serviços prestados. Nada mais havendo a tratar o presidente desejou a todos um Feliz
e Abençoado Natal, um ano novo de muitas realizações, convidou para o almoço de
confraternização em seguida e deu por encerrada a assembleia da qual eu Milã
Signori, assessora de imprensa da AMAVI, lavrei a presente ata.

