
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 06/2020 CIM - AMFRI 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
O Diretor Executivo do CIM-AMFRI – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário 

dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, no uso de suas atribuições estatutárias, 
vem por meio deste convocar os Senhores (as). Prefeitos (as), suplentes, ou 
representantes indicados por ofício, dos Municípios consorciados para participarem da 
Segunda Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2020, que se realizará no próximo 
dia 07 de agosto de 2020 (sexta-feira), às 14h30, tendo como local a sede da AMFRI, na 
Rua Luiz Lopes Gonzaga n.º 1655 – São Vicente – Itajaí – SC, com quórum exigido para 
primeira convocação de 2/3 (dois terços) dos membros do CIM-AMFRI e em segunda e 
última convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira convocação, com a presença de 
qualquer número de consorciados, de acordo com Art. 31, §1º e §2º c/c 35, do Estatuto 
Social do CIM-AMFRI, para tratarem dos seguintes assuntos: 
 
14h30 / 14h35    Abertura pelo Presidente do CIM-AMFRI – Leonel José Martins 
 
14h35 / 14h55 Apresentações e Deliberações: 

 
• Eleições dos Membros do Conselho Fiscal (se houver no mínimo 2/3 

dos membros do CIM-AMFRI, conforme Art. 45, §5º do Estatuto 
Social); 

 
• Apreciação das contas do segundo e terceiro bimestre do CIM-AMFRI; 

 
•  Deliberação sobre a continuidade dos Programas para o ano de 2021; 
 
• Deliberação sobre os Programas e Orçamento para o exercício de 

2021;  
 

• Deliberação sobre a criação de Programa para implantação do Parque 
Inundável Multiuso da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú; 

 
• Deliberação sobre Acordo de Cooperação entre CIM-AMFRI / CIS-

AMFRI e CITMAR; 
 
• Autorização para contratação de contador para o CIM-AMFRI;  

 
• Outras eventuais propostas que surjam no transcorrer da Assembleia. 

 
14h55 / 15h00 Encerramento pelo Presidente do CIM-AMFRI – Leonel José Martins 

 
Itajaí (SC), 30 de julho de 2020 

 

 

 

João Luiz Demantova  

Diretor Executivo do CIM-AMFRI 


