
ATA     DA   ASSEMBLEIA GERAL  ORDINÁRIA DO    CONSÓRCIO     INTERMUNICIPAL   

MULTIFINALITÁRIO     DOS     MUNICÍPIOS     DA     AMAVI   –   CIM-AMAVI     DO     DIA     05/07/2013  

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil  e treze, às 9h, no auditório da AMAVI, 

reuniram-se os senhores prefeitos e demais autoridades conforme consta do livro de 

presenças nº 01, folhas 020 e 021, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte 

ordem do dia:  1.  Apresentação  de  Tecnologias  de  Processamento  do  Lixo  para 

definição da elaboração do projeto básico do Parque de Processamento e Tratamento; 

2.  Escrituração do Terreno do Parque de Processamento e Tratamento do Lixo;  3. 

Definição  de  estratégias  para  implementação  dos  Planos  Municipais  de  Resíduos 

Sólidos. Dando início a reunião, o Presidente do CIM-AMAVI, Prefeito Hugo Lembeck, 

saudou  os  presentes,  agradeceu  a  presença  de  todos  e  abriu  espaço  para 

apresentação  de  tecnologias  de  processamento  do  lixo  visando  a  definição  da 

elaboração do projeto básico do Parque de Processamento e Tratamento  de Resíduos 

Sólidos. Ato contínuo o Engenheiro Mecânico, Marcos Stolf, representando o Instituto 

Dual de Educação, apresentou proposta de tecnologia. Na sequência, o Engenheiro 

Sanitarista e Ambiental da AMAVI, Gabriel Soldatelli Murara, fez exposição acerca das 

tecnologias  para  tratamento  de  resíduos  sólidos  que  foram estudadas  pela  equipe 

técnica  da  AMAVI.  O  assunto  foi  amplamente  discutido  pelos  prefeitos  presentes, 

tendo-se deliberado pela formação de uma comissão que acompanhará a contratação 

de  elaboração  do  projeto  básico  do  Parque  de  Processamento  e  Tratamento  de 

Resíduos Sólidos, cujo custo girará em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A 

comissão  foi  composta  pelos  Prefeitos  dos  Municípios  de  Presidente  Getúlio, 

Ituporanga, Taió e Braço do Trombudo e ainda pelo Secretário Executivo da AMAVI, 

Agostinho Senem e pelos técnicos Gabriel Soldatelli Murara e Wilando Sérgio Kurth. 

Na sequência, o Presidente explicou que o terreno declarado de utilidade pública pelo 

Município de Trombudo Central para fins de desapropriação pelo CIM-AMAVI, visando 

a  implantação  do  Parque  de  Processamento  e  Tratamento  de  Resíduos  Sólidos, 

apresentou  metragem  inferior  à  averbada  na  matrícula  do  imóvel,  em  estudo 

topográfico de campo efetuado por profissional contratado para tanto, cabendo portanto 

uma retificação de sua área de 20,7 hectares para 18,9 hectares, questionando aos 
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prefeitos quanto à manutenção da intenção de desapropriação em vista da retificação 

da  área,  com  os  que  os  prefeitos  se  manifestaram  favoráveis,  deliberando  pela 

desapropriação do imóvel.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente Hugo Lembeck 

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

assessora de imprensa, lavrei a presente ata. 
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