
ATA     DA   ASSEMBLEIA GERAL  ORDINÁRIA DO    CONSÓRCIO     INTERMUNICIPAL   

MULTIFINALITÁRIO     DOS     MUNICÍPIOS     DA     AMAVI   –   CIM-AMAVI     DO     DIA   19  /12/2012  

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às 10h30min, na Gruta do 

Tigre,  em  Rio  do  Oeste,  reuniram-se  os  senhores  prefeitos  e  demais  autoridades 

conforme consta no Livro de Presenças nº 01, folhas 016 e 017, para, em assembleia 

geral ordinária, tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Autorizar o Prefeito de Trombudo 

Central a declarar de utilidade e necessidade pública para fins de desapropriação pelo 

CIM-AMAVI, imóvel  rural  em Trombudo Central,  visando a instalação do Parque de 

Processamento do Lixo;  2) Discussão e votação do Orçamento para 2013; 3) Assuntos 

de Interesse dos Municípios e do Consórcio.  O presidente do CIM-AMAVI, Jocelino 

Amancio,  iniciou  a  reunião  saudando  os  participantes  e  em  seguida  colocou  em 

discussão  o  primeiro  item  da  pauta.  O  presidente  da  AMAVI  Odenir  Felizari  e  o 

presidente  dos  consórcios  Jocelino  Amancio  fizeram  uma  explanação  acerca  dos 

encaminhamentos  sobre  a  possível  aquisição  de  um terreno  para  a  instalação  do 

Parque  de Processamento  do Lixo,  os  prefeitos  esclareceram que  visitaram vários 

imóveis e após inúmeros estudos feitos pela comissão de prefeitos designada para 

este  fim,  constataram  que  o  imóvel  que  atende  todos  os  requisitos  e  exigências 

técnicas obrigatórias está localizado no município de Trombudo Central, conforme já 

anunciado em reuniões anteriores e num valor avaliado por profissionais do setor de 

R$ 800.000, 00. Diante do exposto, o presidente colocou em discussão a autorização e 

aprovação  dos  demais  prefeitos  para  que  o  Prefeito  de  Trombudo  Central  possa 

declarar  de utilidade e necessidade pública  para fins de desapropriação pelo CIM-

AMAVI,  o  imóvel  rural  em  Trombudo  Central,  visando  a  instalação  do  Parque  de 

Processamento do Lixo. Após várias colocações dos prefeitos a proposta foi colocada 

em votação, sendo  que  apenas  os  prefeitos  de  Presidente Getúlio, Nilson Francisco

Stainsack, e de Imbuia, Antonio Oscar Laurindo, se posicionaram contrários a proposta, 

sendo portanto, a proposta aprovada pela maioria. Em seguida o presidente colocou 

em discussão e votação o orçamento para 2013, sendo que o orçamento geral do CIM-

AMAVI para 2013 estima a receita em R$ 314.715,48 e fixa a despesa em igual valor. 

O orçamento  foi  aprovado  por  unanimidade.  Após,  o  presidente  Jocelino  Amancio,
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encerrando  seu  mandato  na  administração  municipal,  agradeceu  a  confiança  dos 

demais  prefeitos  ao  longo  deste  ano  a  frente  da  instituição,  agradeceu  o 

companheirismo dos prefeitos que acreditaram nas ações do consórcio e nada mais 

havendo a tratar, convidou os presentes para o almoço de confraternização e encerrou 

a reunião, da qual eu Milã Signori, assessora de imprensa, lavrei a presente ata.
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