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ATA DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE E DOS 

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI – CIM-AMAVI 

 
Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às 18h30min, no Sítio 

Aquático Becker, em Agrolândia, reuniram-se os prefeitos em Assembleia Geral 

Ordinária conforme consta no livro de presenças nº 01, folhas 38 e 39, para apreciarem 

e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e Aprovação do Orçamento 

para 2015; 2) Eleição do Presidente e Vice-Presidente e Conselhos de Administração e 

Fiscal do CIM-AMAVI para o Exercício de 2015; e 3) Assuntos de Interesse dos 

Municípios e do Consórcio. Dando início à assembleia o presidente prefeito José 

Constante saudou os presentes e agradeceu a presença de todos. Em seguida o 

presidente passou a palavra ao diretor executivo Agostinho Senem, para apresentação 

da resolução que tratam do orçamento do CIM-AMAVI para 2015, sendo a receita 

estimada em R$ 916.390,10 e a despesa fixada em igual valor. A resolução foi 

aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o presidente José Constante, colocou em 

pauta o item dois da ordem do dia e explicou como ocorrerá o processo de eleição. 

Apresentada chapa única, a eleição foi por aclamação, sendo aprovada por 

unanimidade. Os órgãos de Direção Superior do CIM-AMAVI ficaram assim 

constituídos: Presidente: Nilson Francisco Stainsack de Presidente Getúlio; Vice-

Presidente: Antonio Oscar Laurindo de Imbuia; Membros do Conselho de 

Administração: Arno Alex Zimmermann Filho de Ituporanga, José Ercolino Menegatti de 

Agronômica e Valdemiro Avi de Lauretino; e Membros do Conselho Fiscal: Maria Luiza 

Kestring Liebsch de Mirim Doce, Laércio da Cruz de Vidal Ramos e Egon Gabriel 

Junior de Dona Emma. O presidente eleito Nilson Francisco Stainsack agradeceu a 

confiança e se comprometeu em fazer o melhor pelo consórcio e em prol dos 

municípios consorciados. O exercício do mandato da Diretoria, do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal iniciará no primeiro dia útil de 2015. Na sequência 

o Diretor Executivo Agostinho Senem explicou como será o atendimento do Consórcio 

durante o período de férias. Para finalizar, o presidente José Constante agradeceu a 

todos pela confiança neste período em que esteve à frente das ações do Consórcio, 

agradeceu os demais integrantes da diretoria executiva pelo apoio e a equipe técnica 
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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 jantar de 

confraternização em seguida e deu por encerrada a assembleia da qual eu Milã 

Signori, assessora de imprensa, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Presidente 

José Constante e pelo Presidente Eleito Nilson Francisco Stainsack e demais assinam 

a lista de presença. 

 

José Constante    Nilson Francisco Stainsack 

Presidente     Presidente Eleito 


