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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI) – DIA 10/11/2021 

 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 8h30min, no auditório 

da AMAVI, em Rio do Sul, reuniram-se os senhores prefeitos e demais participantes 

conforme consta no livro de presenças nº 01, folhas 106 e 107, para apreciarem e 

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e Aprovação da Resolução 

que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração do Orçamento do CIM-AMAVI para 

2022; e 2) Outros assuntos de interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando início à 

assembleia, o presidente do CIM-AMAVI, Juarez Miguel Rodermel, saudou os 

presentes, agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao prefeito anfitrião, 

José Thomé, para sua saudação. Em seguida, dando início a pauta do dia, o presidente 

passou a palavra ao contador Zulnei Luchtenberg, que apresentou a Resolução que 

dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do CIM-AMAVI para 2022. A 

resolução foi colocada em discussão e em seguida em votação, tendo sido aprovada 

por unanimidade. Ato contínuo, o diretor executivo anunciou a realização do pregão 

para compra de 10 mil litros de BTI, produto de combate ao borrachudo, para os 10 

municípios que solicitaram. Dando continuidade, o presidente Juarez anunciou a 

apresentação de um vídeo 3D das futuras instalações do Parque de Resíduos Sólidos. 

O prefeito de Agrolândia, José Constante, pediu um estudo sobre a possiblidade de o 

CIM-AMAVI realizar uma licitação compartilhada para a coleta e destinação do lixo 

orgânico dos municípios da região. Assim sendo, o presidente Juarez Miguel Rodermel 

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. 


