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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI – CIM-AMFRI

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, em segunda convocação às 10h30 horas,
reuniram-se na sede da AMFRI – Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, à Rua Luiz
Lopes Gonzaga, 1655 – Bairro São Vicente – Itajaí – SC, com o quórum exigido, conforme o item 9.2.2.
do Protocolo de Intenções do CIM-AMFRI, os senhores: AQUILES JOSE SCHNEIDER DA COSTA –
Prefeito Municipal de Penha, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56,
carteira de identidade nº 4.484.022 – SSP-SC, residente à Avenida Joaquim Antônio Tavares, 1536,
apartamento 705, Centro – Penha – SC; JOÃO LUÍS EMMEL, Vice-Prefeito Municipal de Itapema,
brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF n 295.173.970-20, carteira de identidade nº 8002567736 –
SSP-RS, residente à Rua 251, 100 Bairro Meia Praia – Itapema - SC, neste ato representando a Prefeita
Nilza Simas; LEONEL JOSÉ MARTINS - Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, brasileiro, divorciado,
empresário, inscrito no CPF sob nº 093.550.309-91, carteira de identidade nº 307.899 – SSP-SC,
residente à Rua Antônio Quintino Pires, 14, Bloco A - apartamento 142, Ed. Ana Paula, Centro –
Balneário Piçarras – SC; MARCOS PEDRO VEBER – Prefeito Municipal de Luiz Alves, Brasileiro,
solteiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 048.834.879-03, carteira de identidade nº 4.700.333 – SSP-
SC, residente à Rua Francisco Schmitz, 4919, Bairro Braço Elza – Luiz Alves - SC; PAULO HENRIQUE
DALAGO MÜLLER – Prefeito Municipal de Bombinhas, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF
nº 030.824.299-80, carteira de identidade nº 3568325 – SESP-SC, residente à Rua Saíra Amarela, 589,
Bairro Bombas – Bombinhas – SC; VOLNEI MORASTONI, Prefeito Municipal de Itajaí, brasileiro, casado,
médico, inscrito no CPF sob o nº 171.851.739-49, carteira de identidade nº 5.796.600 – SSP-SC,
residente à Rua Dom Joaquim Domingues Oliveira, 69, apartamento 901, Ed. Rosa Guilhermina, Bairro
Centro – Itajaí - SC, para deliberarem sobre os temas indicados no Edital de Convocação nº 006/2019 –
CIM-AMFRI, com o seguinte teor “EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 06/2019 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 Assembleia Geral Extraordinária,
que se realizará no próximo dia 06 de dezembro de 2019 (sexta-feira), às 10h00 tendo como local a sede
da AMFRI, na Rua Luiz Lopes Gonzaga n.º 1655 – São Vicente – Itajaí – SC, com quórum exigido para
realização da Assembleia Geral 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, deliberando por maioria simples de votos, de acordo com Art. 31, § 2º, do Estatuto, para
deliberarem sobre os seguintes assuntos: 10h00 / 10h10    Abertura pelo Presidente do CIM-AMFRI –
Leonel José Martins 10h10 / 10h50 Apresentações e Deliberações: • Programas e Planos de Trabalho do
CIM-AMFRI para o ano de 2020; • Proposta Orçamentária para o ano de 2020; e • Outras eventuais
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propostas que surjam no transcorrer da Assembleia. 10h50 / 11h00 Encerramento pelo Presidente do
CIM-AMFRI – Leonel José Martins. Itajaí (SC), 25 de novembro de 2019. JOÃO LUIZ DEMANTOVA
Diretor Executivo do CIM-AMFRI”. Participaram da Assembleia enquanto integrantes do corpo funcional
do CIM-AMFRI o Diretor Executivo, Senhor João Luiz Demantova, brasileiro, divorciado, engenheiro civil,
inscrito no CPF sob no 510.513.209-25, documento de identidade profissional no 1701720140 – CREA-
PR, residente à Rua 3.150, 82, apartamento 504 – Centro – Balneário Camboriú - SC; e a Assessora
Jurídica, a senhora Érica Miranda dos Santos Requi, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SC
51.190, inscrita no CPF sob no 047.055.869-56, carteira de identidade no 7.832.656-5 – SSP – PR,
residente à Rua 1926, 253, apartamento 501 – Centro – Balneário Camboriú - SC. Ainda participou da
Assembleia na qualidade de convidado, sem direito, a voto o Senhor Célio José Bernardino, Secretário
Executivo da AMFRI. Com a palavra o senhor Leonel José Martins, Presidente do CIM-AMFRI,
agradecendo a presença de todos e nomeou a senhora Érica Miranda dos Santos Requi, para secretariar
os trabalhos. Após abrir a reunião com a assinatura do Termo de Convênio do Projeto Recuperar, o
senhor Leonel José Martins passou ao primeiro tema da Pauta: Deliberação sobre os Programas e
Planos de Trabalho do CIM-AMFRI para o ano de 2020. O Presidente passou a palavra ao Diretor
Executivo, Sr. João Luiz Demantova que discorreu sobre os dez programas e planos de trabalho
propostos para o ano de 2020, sendo: PROGRAMA 1 - Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI. O
objeto do programa é o desenvolvimento das Atividades Administrativas, Técnicas e Operacionais
necessárias para o efetivo funcionamento e manutenção do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da
Região da AMFRI – CIM-AMFRI, para viabilizar o cumprimento dos objetivos descritos no Contrato de
Consórcio Público e seu Estatuto Social. PROGRAMA 2 - Adesão ao SISBI/AMFRI via CIM-AMFRI.
Câmara Temática: Agricultura e Pesca. O objeto do programa é o desenvolvimento dos Serviços de
Inspeção Municipais para padronização e adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de
Origem Animal – SISBI, para a região da AMFRI, mantendo as garantias de segurança e inocuidade dos
alimentos. PROGRAMA 3 - Gestão do Centro de Inovação Regional de Itajaí. Câmara Temática:
Tecnologia e Inovação. O objeto do programa é o desenvolvimento das Atividades Administrativas,
Técnicas e Operacionais necessárias para o efetivo funcionamento e manutenção do Centro de Inovação
Regional de Itajaí, para viabilizar o cumprimento dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio
Público e seu Estatuto Social. PROGRAMA 4 - Sistema de Transporte Coletivo Regional – STCR.
Câmara Temática: Mobilidade e Infraestrutura. O objeto do programa é o desenvolvimento de ações para
a implantação do Sistema de Transporte Coletivo da Região da AMFRI – STCR. PROGRAMA 5 -
Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais no Território do CIM-AMFRI. Câmara Temática:
Mobilidade e Infraestrutura. PROGRAMA 6 - Centro de Qualificação da Gestão e Formação de
Lideranças Educacionais da região da AMFRI. Câmara Temática: Educação. O objeto do programa é o
desenvolvimento de processos de qualificação da gestão educacional e escolar, formação de lideranças
e desenvolvimento de políticas educacionais regionais com foco na qualidade das atividades e resultados
pedagógicos. PROGRAMA 7 - Serviço de Orientação e Ação Jurídica às Secretarias Municipais de
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Educação. Câmara Temática: Educação. O objeto do programa é prestação de serviços contínuos de
assessoria jurídica na área do direito educacional junto as Secretarias Municipais de Educação.
PROGRAMA 8 - Gestão Associada de Serviços Públicos na Área da Cultura na Região da Foz do Rio
Itajaí. Câmara Temática: Cultura. O objeto do programa é promover ações relacionadas ao fomento e
desenvolvimento da Cultura na região da Foz do Rio Itajaí através de atividades de orientação aos
gestores culturais, medidas de integração e otimização das potencialidades culturais na região,
integração e cooperação entre órgãos e entidades afins. PROGRAMA 9 - Estudo Técnico Socioambiental
Câmara Temática: Meio Ambiente e Defesa Civil. O objeto do presente programa é a elaboração do
Estudo Técnico Socioambiental, o qual visa definir os núcleos urbanos informais consolidados nos
municípios e nestes o regramento para uso e ocupação das Áreas de Preservação Permanente – APP,
bem como os instrumentos de regularização e compensação das edificações e atividades nestas áreas.
PROGRAMA 10 - Sistema de Indicadores de Planejamento Estratégico Territorial e Socioambiental.
Câmara Temática: Meio Ambiente e Defesa Civil. O objeto do presente programa está em desenvolver
um diagnóstico e monitoramento contínuo de dados de natureza econômica, social, e ambiental para os
11 municípios que compõe a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí - AMFRI por meio de um
Sistema de Indicadores de Planejamento Estratégico Territorial e Socioambiental. Por aclamação, foram
aprovados todos os programas. O senhor Leonel José Martins passou ao segundo tema da Pauta:
Proposta Orçamentária para o ano de 2020: com a palavra o Diretor Executivo explanou que, em
havendo interesse na continuidade dos trabalhos do Consórcio no ano de 2020, seria de fundamental
importância a deliberação nesta Assembleia a respeito do orçamento previsto para o Programa 1 –
Manutenção das Atividades, sendo possível deliberar sobre o orçamento dos demais Programas na
primeira Assembleia de 2020. Assim, após a análise pelos Consorciados presentes, por aclamação, foi
aprovado o orçamento no valor de R$ 824.040,00 (oitocentos e vinte e quatro mil e quarenta reais),
ficando o Diretor Executivo autorizado a promover os ajustes necessários quando da abertura do
orçamento adequando-o às dotações orçamentárias já consignadas nos orçamentos municipais para
2020. Fica ainda o Diretor Executivo autorizado a suplementar o orçamento por excesso de arrecadação
proporcional às dotações orçamentárias criadas pelos associados no ano de 2020. Ato contínuo foi
estabelecido o prazo até 30 de março de 2020 para as assinaturas dos contratos de rateio, sendo
obrigatória a assinatura do contrato de rateio do programa 1 e facultativa a dos demais programas. Por
fim, passou-se ao terceiro tema da Pauta: Outros temas. Com a palavra, o Diretor Executivo
apresentou a Missão para Washington, que acontecerá nos dias 14 a 19 de janeiro de 2020, com o
objetivo de participar do evento Transforming Transportation, promovido pelo Banco Mundial, que terá
como representantes do CIM-AMFRI, os senhores Leonel José Martins, João Luiz Demantova e a
senhora Érica Miranda dos Santos Requi e, ainda, convidou aos demais Consorciados que tenham
interesse em participar da Missão. Por fim, o Diretor Executivo apresentou proposta de celebração de
“termo de rescisão amigável” para firmar o distrato do contrato de rateio do Programa 5 - Centro de
Qualificação da Gestão e Formação de Lideranças Educacionais da Região da AMFRI para o ano de
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2019 - com a consequente devolução dos valores aos consorciados que transferiram ao CIM-AMFRI os
recursos respectivos, justificando que as ações não puderam ser realizada, pois nem todos os
consorciados conseguiram, em tempo hábil, alocar recursos para a viabilização do programa. Por
aclamação, foi aprovada a proposta. Nada mais havendo a tratar o senhor Leonel José Martins reiterou
os agradecimentos pela presença de todos os participantes e declarou encerrada a Assembleia Geral
Extraordinária do Consórcio Multifinalitário da Região da AMFRI – CIM-AMFRI, determinando a mim,
Érica Miranda dos Santos Requi, que lavrasse a ata que vai assinada, pelo Presidente, pelos demais
representantes dos Municípios Consorciados, por mim que a subscrevi e pela Diretoria Executiva do
CIM-AMFRI.

AQUILES JOSE SCHNEIDER DA COSTA

Prefeito de Penha

JOÃO LUÍS EMMEL

Vice-Prefeito Municipal de Itapema

LEONEL JOSÉ MARTINS

Prefeito Municipal de Balneário Piçarras

MARCOS PEDRO VEBER

Prefeito Municipal de Luiz Alves

PAULO HENRIQUE DALAGO MÜLLER

Prefeito Municipal de Bombinhas

VOLNEI MORASTONI

Prefeito Municipal de Itajaí

JOÃO LUIZ DEMANTOVA

Diretor Executivo – CIM-AMFRI

ÉRICA MIRANDA DOS SANTOS REQUI

Secretária da Assembleia

Assessora Jurídica – CIM-AMFRI

OAB/SC nº 51.190
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