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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI) – DIA 23/07/2021 

 

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 9h, no Auditório do 
CIMVI - Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, em Timbó, reuniram-se os 
senhores prefeitos e demais participantes conforme consta no livro de presenças nº 01, 
folhas 102 e 103, para em assembleia geral ordinária do Consórcio Intermunicipal 
Multifinalitário dos Municípios da AMAVI (CIM-AMAVI), apreciarem e deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1) Visita Técnica ao Parque Girassol – Sistema de Tratamento 
dos Resíduos Sólidos; e 2) Outros assuntos de interesse dos Municípios e do 
Consórcio. Dando início à assembleia, a presidente do CIM-AMAVI, prefeita Geovana 
Gessner, saudou os presentes e agradeceu aos prefeitos e equipe técnica do CIMVI 
pela receptividade e por se colocar à disposição para apresentar o trabalho 
desenvolvido pelo Consórcio, especialmente na implantação do Sistema de Tratamento 
dos Resíduos Sólidos. Em seguida fez uso da palavra o presidente do CIMVI e prefeito 
de Timbó, Jorge Kruger, que agradeceu a comitiva do Alto Vale e em nome do 
Consórcio se colocou à disposição para auxiliar na implantação de um sistema 
semelhante no Alto Vale do Itajaí. Em seguida passou a palavra ao diretor-executivo do 
CIMVI, Fernando Tomaselli, que fez uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos 
pelo CIMVI desde 2017 até o atual momento e falou das parcerias firmadas para criar a 
estrutura e serviços que são prestados atualmente. Em seguida os prefeitos 
conheceram a Trilha do Tatu, Aterro Sanitário e Mirante do Urubu e o Centro de 
Valorização de Resíduos (CVR-1), onde é feita a separação do lixo reciclável. No 
encerramento, a presidente Geovana Gessner agradeceu a participação dos prefeitos 
do Alto Vale e os representantes do CIMVI pela receptividade e nada mais havendo a 
tratar, encerrou a reunião, da qual eu Milã Signori, assessora de imprensa da AMAVI, 
lavrei a presente ata. 


