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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI) – DIA 18/08/2020 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 10h, em segunda 

convocação, através de videoconferência, reuniram-se os prefeitos e demais 

autoridades conforme livro de presenças nº 01, folha 93, para apreciarem e 

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Composição da Diretoria do CIM-AMAVI; 

2. Homologação do Regimento Interno do Conselho de Inspeção Sanitária e Segurança 

Alimentar do CIM-AMAVI; e 3. Outros assuntos de interesse dos Municípios e do 

Consórcio. Dando início à assembleia, o presidente do CIM-AMAVI, prefeito Joel 

Longen, saudou a todos e falou sobre a necessidade de realizar a assembleia de forma 

virtual, diante do período de emergência de saúde pública pela pandemia da COVID-19 

e as medidas determinadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina. Dando início a 

pauta da reunião, o presidente Joel Longen, anunciou que diante da obrigatoriedade de 

desincompatibilização dos membros da diretoria que irão disputar as próximas 

eleições, alguns cargos foram substituídos e a diretoria ficou assim constituída: 

Presidente- Joel Longen de Petrolândia; Vice-presidente-Marli Goretti Kammers de 

Chapadão do Lageado; Conselho de Administração- Rodrigo Preis de Rio do Campo e 

Conselho Fiscal- Humberto Pessatti de Rio do Oeste e Jonas Pudewell de José 

Boiteux. Em seguida, o diretor executivo Paulo Roberto Tschumi apresentou a médica 

veterinária, Janaina Dirksen, que vai dar continuidade no trabalho do SUASA. Janaina 

se apresentou, falou da satisfação em estar à frente deste projeto e se colocou à 

disposição. Janaina apresentou aos prefeitos o Regimento Interno do Conselho de 

Inspeção Sanitária, Sanidade Agropecuária e Segurança Alimentar do CIM-AMAVI. O 

presidente colocou em discussão e aprovação a Resolução nº 12, que homologa o 

Regimento, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 

presidente Joel Longen agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual 

eu Milã Signori, assessora de imprensa da AMAVI, lavrei a presente ata. 

 


