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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI) – DIA 02/09/2021 
 
Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 9h, no Centro Cultural 
Krüger Haus, em Trombudo Central, reuniram-se os senhores prefeitos e demais 
participantes conforme consta no livro de presenças nº 01, folhas 104 e 105, para 
apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Visita técnica ao terreno 
das futuras instalações do Parque de Processamento e Tratamento dos Resíduos 
Sólidos Urbanos às margens da BR-470; 2) Deliberações sobre a Implantação do 

Parque de Processamento e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos; 3) 
Licenciamento Ambiental; 4) Aprovação do Plano Plurianual 2022-2025; e 5) Outros 
assuntos de interesse dos Municípios e do Consórcio. A assembleia teve início com a 
visita técnica ao terreno das futuras instalações do Parque de Processamento e 
Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos às margens da BR-470. Os prefeitos se 
concentraram no local e foram recepcionados pela presidente do CIM-AMAVI e anfitriã, 
Geovana Gessner e após realizaram um percurso, onde conheceram todo o terreno 
das futuras instalações do parque. Em seguida se deslocaram para o Centro Cultural 
Krüger Haus, onde foram recepcionados pelos proprietários do local e por um grupo 
folclórico, com uma apresentação cultural. Ato contínuo, iniciou a reunião, onde a 
presidente Geovana Gessner, agradeceu a presença de todos e anunciou a pauta do 
dia. Em seguida passou a palavra ao diretor-executivo do CIMVI- Consórcio 
Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, Fernando Tomaselli, para relatar como foi a 
implantação e o trabalho realizado na gestão dos resíduos naquela região. Fernando 
fez uma explanação acerca do processo de implantação, ou seja, como tudo começou 
destacando primeiramente a vontade política por parte dos prefeitos da época, a 
divisão dos gastos entre os municípios e o trabalho diário que continua até hoje. Falou 
também que está à disposição dos prefeitos do Alto Vale para contribuir com sua 
experiência. Após a explanação, a presidente Geovana colocou o assunto em 
discussão e os prefeitos deliberaram pela contratação de um coordenador para dar 
andamento ao projeto de implantação do Parque de Resíduos Sólidos no Alto Vale. Ato 
contínuo, a presidente Geovana colocou em pauta o item sobre licenciamento 
ambiental, destacando que alguns municípios solicitaram que esse serviço seja feito de 

forma consorciada, pois muitos municípios, principalmente os menores não dispõem de 
equipe técnica para este serviço e a contratação é inviável financeiramente. Após breve 
discussão, os prefeitos deliberaram pela contratação de uma equipe pelo CIM-AMAVI 
para fazer o licenciamento ambiental dos municípios, e para dar início a este processo 
de formação da equipe foi agendada uma reunião da diretoria do consórcio no próximo 
dia 9. Em seguida a presidente Geovana passou a palavra ao contador, Zulnei 
Luchtenberg, para apresentação da Resolução nº 15, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o quadriênio 2022-2025 do consórcio, sendo aprovada por 
unanimidade. Assim sendo, a presidente Geovana agradeceu a participação dos 
prefeitos e demais participantes e nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião, da 
qual eu Milã Signori, assessora de imprensa da AMAVI, lavrei a presente ata. 


