
 

 

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO CIMAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DA AMNOROESTE 

 

ATA Nº 01/2023 de 13 de Janeiro de 2023 

  

 Aos treze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas reuniram-se 

na sede do CIMAM – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da AMNOROESTE (CNPJ 

46.335.839/0001-81), situado na Rua Jarbas Mendes, nº 270, Galeria Martini, Sala 09, Cidade de 

São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, os Prefeitos dos Municípios Consorciados 

para Assembleia Ordinária, estavam os seguintes prefeitos municipais e em exercício: Coronel 

Martins – Sr. Vitorio Manera; Irati – Sr. Neuri Meurer; Novo Horizonte – Sr. Vanderlei Sanagiotto; 

Quilombo – Sr. Silvano de Pariz; São Bernardino – Sr. Jair Alves Xavier; São Lourenço do 

Oeste – Sr. Agustinho A. Menegatti; Jupiá – Sr. Dirceu Ribeiro de Cândido e convidados: A 

Secretária Executiva e Diretora Administrativa Financeira do CIMAM, Sra. Solange do Amaral 

Muller, Topógrafo Sr. Mauricio de Souza, Contador Sr. Sezarlei Ferreira Bueno, Secretário de 

Administração e Fazenda Sr. Antônio Cantelmo Neto e a Secretária da entidade, Karyna C. Fabro. 

Por compromissos no município justificou a ausência o Sr. Admir Edi Dalla Cort, Prefeito Municipal 

de Galvão. 1- Abertura e apresentação da pauta: Dando início a reunião, o vice Presidente do 

CIMAM e Prefeito Municipal de Quilombo, Sr. Silvano de Pariz saudou a presença de todos, 

inicializando a assembleia Ordinária apresentou a pauta a ser discutida. 2- Consórcio (usina e 

demais questões): A Diretora Administrativa Financeira do CIMAM, Sra. Solange do Amaral 

Muller supra citou a questão da entrega dos equipamentos adquiridos pelo Consócio, a qual 

detinha uma preocupação em torno de onde ficariam alojados até se encontrar uma área definitiva 

para os mesmos, ela argumentou que o responsável pela entrega os envia em partes, e só 

instalará assim que definida a área, foi abordado por ela ainda em relação a licitação dos 

caminhões que ocorreu no dia 12 de Janeiro, a empresa ganhadora foi a Dicave - Volvo de 

Chapecó pelo valor de seiscentos e sessenta e nove mil e quinhentos (669.500,00), o prazo de 

entrega está a ser determinado para que se possa dar inicio a fabricação das caçambas, a Pá-

Carregadeira, Rompedor e Escavadeira situam-se no Parque de Máquinas da Prefeitura de São 

Lourenço do Oeste, sobre o óleo diesel foi repassado por ela que será efetuada licitação. A Sra. 

Solange do Amaral Muller passou então a palavra ao Sr. Agustinho A. Menegatti, este que ficou 

incumbido de obter um espaço para alojamento da Usina, ele retratou que até haveria uma região 

de possível utilização, porém a problemática encontrada foi no Licenciamento, ele argumentou 

que foi discutido e analisado sobre as condições do local com o Sr. Maurício de Souza, que fez a 



visitação junto dele, o Sr. Mauricio de Souza expôs os quesitos a se levar em consideração antes 

de quaisquer negociações, como o Licenciamento Ambiental, Licenciamento de impacto de 

vizinhança, Sondagem, quantidades necessárias de matéria prima e Licença Federal, ele 

mencionou que entrou em contato com profissional técnico da área para uma avaliação, porém 

não foi aprovada por parte dele, descartando essa possibilidade, segundo o Sr. Mauricio de 

Souza, a melhor opção fica no município de Novo Horizonte, o Sr. Vanderlei Sanagiotto proferiu, 

contudo que o proprietário não está aberto a acordos, ele sugeriu que fosse feita outra visita ao 

mesmo, mas dessa vez acompanhado do Sr. Maurício de Souza, este que frisou a necessidade 

da convocação de um técnico a vir presencialmente fazer uma visitação a fim de repassar suas 

considerações sobre os referidos, a Sra. Solange do Amaral Muller sugeriu que se não houver 

negociação na área de Novo Horizonte, a ideia retratada pelo Sr. Mauricio de Souza seja válida e 

executada, ela relatou o carecimento da contratação de funcionários em meados do próximo mês 

para atuar no setor administrativo do Consórcio. 3- IMA regional: A Sra. Solange do Amaral 

Muller retratou que para execução do IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina), existe 

uma quantidade mínima de funcionários, e ressaltou sobre a reunião que ocorreu em Chapecó no 

dia 01 de Dezembro de 2022, na qual foi repassada que há a necessidade de cinco pessoas para 

essa composição e questiona de que forma será tratada e como serão contratados estes, o Sr. 

Mauricio de Souza deu a sugestão de se conversar com um técnico para uma análise de qual 

profissional seria necessário nessa região (Engenheiro Florestal, Ambiental ou sanitarista, 

Engenheiro Civil, Agrônomo, Geólogo) e posteriormente promover um encontro com os 

selecionados. Enceramento: Nada mais a tratar o Vice Presidente e Prefeito Municipal de 

Quilombo, Silvano de Pariz, agradeceu a participação de todos e encerou a reunião determinando 

que fosse lavrada a presente Ata e posteriormente encaminhada, via eletrônica, para deliberação 

dos presentes e após sua aprovação, seja a mesma publicada. A Presente Ata será assinada pela 

Diretora Administrativa Financeira do CIMAM, Sra. Solange do Amaral Muller e pelo Presidente e 

acompanhada pelo anexo da lista de presença. 

 

 


