
 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI – DIA 08/12/2016 

 
Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às 17h30min, no auditório 

do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul – Unidade Urbana, Rua 

Abraham Lincoln, 210 – Jardim América, em Rio do Sul-SC, reuniram-se os senhores 

prefeitos conforme consta no livro de presenças nº 01, folha 58, para apreciarem e 

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Eleição da Diretoria do CIM-AMAVI para 

2017; 2) Assuntos de Interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando início à 

assembleia geral o presidente, prefeito Silvio Venturi, saudou os presentes e agradeceu 

a presença de todos. Em seguida o presidente colocou em pauta o item primeiro da 

ordem do dia, Eleição da Diretoria do CIM- AMAVI 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: Humberto 

Pessatti, de Rio do Oeste; Vice-presidente: Geovana Gessner, de Trombudo Central; 

Membros do Conselho de Administração: Cesar Luiz Cunha, de Agronômica; Bento 

Francisco Silvy, de Vitor Meireles; e Joel Longen, de Petrolândia; e Membros do 

Conselho Fiscal: Almir Reni Guski, de Taió; Marli Goretti Kammers, de Chapadão do 

Lageado; e Urbano José Dalcanale, de Agrolândia. O exercício do mandato da 

Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal iniciará no primeiro dia 

útil de 2017. O presidente eleito, Humberto Pessatti, 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 Silvio Venturi, 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 Silvio Venturi 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 Milã Signori, assessora de imprensa, lavrei a presente ata. 

 


