ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - CIS-AMAVI
Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 18:00 horas, tendo por local o
Encanto Espaço Festas, na Rua Expedicionário Leopoldo Venturi, nº32, Centro em
Agronômica/SC, reuniram-se os senhores prefeitos conforme consta na lista de presenças
para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Discussão e Aprovação do
Orçamento para 2019; 2. Eleição da Diretoria do CIS-AMAVI para 2019; 3. Assuntos de
Interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando início à assembleia geral o presidente,
prefeito Cesar Luiz Cunha, saudou os presentes e agradeceu a presença de todos. Em
seguida o presidente colocou em pauta o item primeiro da ordem do dia. Solicitou ao
Contador do Consórcio Sr. Zulnei para apresentação do projeto de Resolução que Estima a
receita e fixa a despesa do Consórcio Cis-Amavi, para o exercício de 2019 e dá outras
providencias.

2.642.000,00,

Estabelecendo uma estimativa de receita para 2019 de R$
divididas

em

receitas:

Tributária,

Patrimonial,

de

Serviços,

Transferências Correntes e de Capital. Em igual valor a despesa, obedecendo a
classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas
conforme anexos. Foi colocado que em relação ao exercício de 2018 houve um
aumento do valor em virtude da compra de procedimentos efetuados, sendo
baseado pela série histórica de serviços efetuados aos municípios. Colocada em
discussão a Resolução nº 077/2018, em seguida foi colocado em votação sendo
aprovada por todos os presentes. Item 2. Eleição da Diretoria do CIS-AMAVI e explicou
como ocorrerá o processo de eleição. Apresentada chapa única, a eleição foi por
aclamação, sendo aprovada por unanimidade. A Diretoria do CIS-AMAVI ficou assim
constituída: PRESIDENTE: Bento Francisco Silvy de Vitor Meireles; Vice-Presidente: Isamar
de Melo de Presidente Nereu; Conselho de Administração: Cesar Luiz Cunha (PSDB) de
Agronômica; Humberto Pessatti de Rio do Oeste; Rodrigo Preis de Rio do Campo; Conselho
Fiscal: Almir Reni Guski de Taió; Nelson Virtuoso de Presidente Getúlio; Nerci Barp de Dona
Emma. O exercício do mandato da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal iniciará no primeiro dia útil de 2019. Item 3. Foi lido o Projeto de Resolução nº
078/2018, que Fixa valores de complemento aos previstos na tabela Unificada SUS a serem
praticados pelo CIS-AMAVI e dá outras providências. Colocado em discussão foi esclarecido
a resolução, se fazendo necessário a inclusão de alguns procedimentos e valores quanto ao
pagamento de contraste e exames vinculados a consulta de oftalmologia.

Em seguida

levado em votação sendo aprovado por todos. O presidente eleito, Bento Francisco Silvy,

agradeceu a confiança e se comprometeu em fazer o melhor pelo Consórcio e em dar
continuidade aos trabalhos realizados pelas diretorias anteriores. Em seguida, o presidente
Cesar Luiz Cunha, explicou como será o atendimento do Consórcio durante o período de
férias e agradeceu o apoio de todos, especialmente os demais integrantes da atual Diretoria.
Nada mais havendo a tratar, o presidente desejou a todos um Feliz e Abençoado Natal e um
ano novo de muitas realizações e deu por encerrada a assembleia geral, da qual eu Paulo
Roberto Tschumi, diretor executivo, lavrei a presente ata.
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