
 

 

 

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 – DIA 11/12/2015 

 
Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às 9h30min, em segunda 

chamada, no auditório da Câmara de Vereadores, Rua 25 de Novembro – Centro, em 

Imbuia-SC, reuniram-se os prefeitos e demais autoridades conforme consta no livro de 

presenças nº 01, folhas 50 e 51, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte 

ordem do dia: 1) Discussão e Aprovação do Orçamento para 2016; 2) Eleição da 

Diretoria Exercício 2016; e 3) Assuntos de Interesse dos Municípios e do Consórcio. 

Dando início à assembleia o presidente, prefeito Antonio Oscar Laurindo, saudou os 

presentes e agradeceu a presença de todos. Em seguida o presidente apresentou a 

resolução que trata do orçamento do CIM-AMAVI para 2016, sendo a receita estimada 

em R$ 1.673.215,23 e a despesa fixada em igual valor. A resolução foi aprovada por 

unanimidade. Ato contínuo, o presidente Antonio Oscar Laurindo colocou em pauta o 

item dois da ordem do dia, Eleição da Diretoria Exercício 2016, e explicou como 

ocorrerá o processo de eleição. Apresentada chapa única, a eleição foi por aclamação, 

sendo aprovada por unanimidade. A Diretoria do CIM-AMAVI ficou assim constituída: 

Presidente: Silvio Venturi, de Trombudo Central; Vice-Presidente: Martina Zucatelli, de 

Lontras; Membros do Conselho de Administração: Egon Gabriel Junior, de Dona 

Emma; Arno Alex Zimmermann Filho, de Ituporanga; Nilson Francisco Stainsack, de 

Presidente Getúlio; e Membros do Conselho Fiscal: Valdemiro Avi, de Laurentino; José 

Bráulio Inácio, de Chapadão do Lageado; e Nair Goulart, de Pouso Redondo. O 

presidente eleito, Silvio Venturi, agradeceu a confiança e se comprometeu em fazer o 

melhor pelo consórcio e em dar continuidade aos trabalhos realizados pelas diretorias 

anteriores. O exercício do mandato da Diretoria, do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal iniciará no primeiro dia útil de 2016. Para finalizar, o presidente Antonio 

Oscar Laurindo, agradeceu a todos pela confiança neste período em que esteve à 

frente das ações do CIM-AMAVI, agradeceu os demais integrantes da diretoria pelo 

apoio e a equipe técnica pelos serviços prestados. Nada mais havendo a tratar o 

presidente e prefeito anfitrião, Antonio Oscar Laurindo, desejou a todos um Feliz e 

Abençoado Natal e 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, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Presidente 

Antonio Oscar Laurindo e pelo Presidente Eleito Silvio Venturi e demais assinam a lista 

de presença. 

 

Antonio Oscar Laurindo   Silvio Venturi 

Presidente     Presidente Eleito 

 


