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Rua Tupiniquim, nº 1.070 – Timbó – SC – E-mail: contatoamb@cimvi.sc.gov.br 
Telefone: (47) 3380-1345 

Ofício nº 9.460/2021 

Timbó, 08 de dezembro de 2021. 

À 

LUCHITEX RECICLAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

35.719.221/0001-07, com sede na rua Thomas Gianesini, nº 55, Bairro Salto de Águas Negras, em 

Botuverá/SC, CEP 88.295-000. 

PROCURADOR 

AMBIENTUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 11.181.028/0001-99, com sede na rua Daniel Imhof, nº 543, Bairro São Pedro, 

em Brusque/SC, CEP 88.351-160.  

Nesta, 

Referência:  Processo de Licenciamento Ambiental Simplificado da requerente - Cód. 

Ativ. Res. CONSEMA nº 99/2017 – 71.30.02  

Protocolo CIMVI nº 1.009/2020  

Através do presente o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 

– CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita no CNPJ nº 

03.111.139/0001-09, Departamento Ambiental, com sede na Rua Tupiniquim, nº 1.070, Bairro 

Araponguinhas, em Timbó, Santa Catarina, CEP 89.120-000, em parceria técnico-jurídica com o 

MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, vem COMUNICAR acerca dos fatos que passamos a reproduzir: 

O requerente apresentou em 23/11/2021 protocolo de abertura do novo processo de 

licenciamento ambiental da requerente, sob nº 740-21-CIM-AUA junto ao sistema Aprova Digital, e 

solicitou a baixa do processo em epígrafe conforme orientado. 

Considerando a documentação apresentada pelo requerente, comunicamos o cancelamento e 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO do processo administrativo respectivo. 

O processo administrativo ambiental encontra-se com vista aberta para o intimado, podendo ter 

acesso aos autos de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, junto a sede do 

CIMVI Ambiental, na rua Tupiniquim, nº 1.070, bairro Araponguinhas, no município de Timbó, estado 

de Santa Catarina. 

Certos de que o assunto merecerá pronta acolhida e compreensão de Vossa Senhoria, 

aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada consideração e estima. Qualquer dúvida 

estamos à disposição. 

Atenciosamente, 
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