
 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI – CIM-AMAVI DO DIA 11/09/2015 

 
Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às 9h30min, no Auditório da 

Câmara de Vereadores, em Rio do Campo, reuniram-se os senhores prefeitos e 

demais autoridades conforme constam no livro de presenças nº 01, folhas 46 e 47, para 

apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação para abertura 

do procedimento licitatório para contratação do serviço de engenharia para elaboração 

do projeto básico do Parque Tecnológico de Processamento e Tratamento dos 

Resíduos Sólidos Urbanos dos Municípios que integram o CIM-AMAVI; e 2) Assuntos 

de Interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando início à assembleia, o presidente 

do CIM-AMAVI, prefeito Antonio Oscar Laurindo, saudou os presentes, agradeceu a 

presença de todos e passou a palavra ao prefeito anfitrião Rodrigo Preis para sua 

saudação. Ato contínuo, o presidente passou a palavra ao diretor executivo, Agostinho 

Senem, que fez um relato da viagem à Alemanha, aonde juntamente com o presidente 

do CIM-AMAVI, Antonio Oscar Laurindo e com o prefeito Nilson Stainsack, 

permaneceram durante uma semana conhecendo e visitando locais que implantaram 

tecnologia de reaproveitamento de resíduos sólidos. De acordo com o relato do diretor 

Agostinho, desde 2005 na Alemanha, não são mais feitos aterros sanitários e com isso 

os custos na coleta e tratamento diminuíram consideravelmente. Após o relato, o 

presidente colocou em discussão e aprovação abertura do procedimento licitatório para 

contratação do serviço de engenharia para elaboração do projeto básico do Parque 

Tecnológico de Processamento e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos dos 

Municípios que integram o CIM-AMAVI. O presidente falou da necessidade da 

continuidade do projeto e sugeriu rateio entre os municípios para elaboração do 

projeto, que deverá custar R$ 80.000,00. O presidente destacou que essa decisão 

deve ocorrer o mais breve possível, pois com a demora no encaminhamento corre-se o 

risco de perder o incentivo do Governo Alemão. O prefeito de Rio do Sul, Garibaldi 

Ayroso, questionou se esse é o melhor projeto e opinou dizendo que nesse ano é 

praticamente impossível repassar recursos. O prefeito de Ituporanga, Arno 

Zimmermann, disse que é favorável a destinação do lixo através da compostagem, pois 



 

 

 

é um procedimento mais barato, porém salientou que apoia o que a maioria decidir. O 

prefeito de Taió, Hugo Lembeck, falou que essa discussão, quanto à definição da 

tecnologia já ocorreu em outros momentos e agora é preciso avançar no projeto. Os 

prefeitos sugeriram fazer outra apresentação do projeto do parque, para que os 

prefeitos que ainda têm dúvidas possam esclarecê-las. A apresentação do projeto foi 

marcada para o dia 14 de setembro, próxima segunda-feira, às 16h na AMAVI. Após 

ampla discussão foi aprovada a abertura do processo licitatório para contratação do 

serviço de engenharia para elaboração do projeto básico do Parque Tecnológico de 

Processamento e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos dos Municípios que 

integram o CIM-AMAVI. Por último, o prefeito de Rio do Campo, agradeceu a presença 

de todos e convidou para o almoço. Nada mais havendo a tratar, o presidente Antonio 

Oscar Laurindo agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu Milã 

Signori, assessora de imprensa, lavrei a presente ata. 


