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ATA DA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI – CIM-AMFRI 

 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, em primeira convocação 

às nove horas e trinta e cinco minutos, 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, na forma do item 9.2 da Cláusula 9 do Contrato de Consórcio Público 

do CIM-AMFRI, os senhores: CARLOS HUMBERTO METZNER SILVA – Vice-Prefeito 

Municipal de Balneário Camboriú, brasileiro, casado, empresário, Inscrito no CPF nº 

974.418.059-53, Carteira de Identidade nº 3235003 – SSP-SC, residente e domiciliado na 

cidade de Balneário Camboriú – SC; FABIANO JOSÉ ALVES – Vice-Prefeito Municipal 

de Balneário Piçarras, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 967.140.509-68, Carteira de 

Identidade 3.428.886, residente e domiciliado na cidade de Balneário Piçarras – SC; 

Representando o prefeito de Itajaí, Sr. RODRIGO DUARTE – Diretor Presidente da Itajaí 

Participações, residente e domiciliado na cidade de Itajaí – SC; JOÃO LUÍS EMMEL, Vice-

Prefeito do Município de Itapema, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF n 

295.173.970-20, carteira de identidade nº 8002567736 – SSP-RS, residente e domiciliado na 

cidade de Itapema – 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; LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA – Prefeito Municipal de 

Navegantes, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 760.675.219-20, carteira 

de identidade nº 1502427 – SSP-SC, residente e domiciliado na cidade de Navegantes– SC; 

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; EMERSON LUCIANO STEIN – Prefeito Municipal de Porto Belo, 

Brasileiro, Casado, corretor de imóveis, Inscrito no CPF nº 946.748.509-59, Carteira de 

Identidade nº 3.322.508 – SSP-SC, residente e domiciliado na cidade de Porto Belo – SC; 

para deliberarem sobre os temas indicados no Edital de Convocação nº 04/2021 – CIM-

AMFRI, com o seguinte teor “EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 06/2021 CIM – AMFRI – 

QUARTA 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 Quarta Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2021, na forma do 

item 9.2 da Cláusula 9 do Contrato de Consórcio Público, que se realizará no próximo dia 05 

de novembro de 2021 (sexta feira), às 09h30min tendo como local a sede da AMFRI, na Rua 
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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, para tratarem dos seguintes assuntos: 09h30/09h35 Abertura pelo 

Presidente do CIM-AMFRI – Emerson Luciano Stein. 09h35/11h00 Apresentação da 

estruturação do PPP da Educação. 11h00 / 11h10 Deliberação sobre o tema apresentado. 

11h10 / 11h25 Apresentação e Deliberação sobre Missão à SMART CITY EXPO WORLD 

CONGRESS e Outras eventuais propostas que surjam no transcorrer da Assembleia. 

11h25/11h30 Encerramento pelo Presidente do CIM-AMFRI – Emerson Luciano Stein.. Itajaí 

(SC), 25 de outubro de 2021. João Luiz Demantova Diretor Executivo do CIM-AMFRI”. 

Participou da Assembleia enquanto integrante 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 e domiciliado na cidade de Balneário Camboriú – SC e a Assessora Jurídica, a 

senhora Juciara Reis Censi, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SC 36.021, 

inscrita no CPF sob no 076.494.239-56, carteira de identidade no 4.366.461 – SSP – SC, 

residente à cidade de Itajaí – SC. Participaram também da assembleia, representando a 

Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos – SEPPI, o Diretor de 

Programas, Sr. Manoel Renato Machado Filho e representando a Caixa Econômica Federal: 

André Oliveira de Araújo – Gerente Nacional da Gerência Nacional de Desestatização, 

Parcerias e Serviços Especiais, Vivian Priscila Vidal Pacheco – Gerente Executiva da 

Gerência Nacional de Desestatização, Parcerias e Serviços, Alexandre de Araújo Chimello – 

Coordenador de Filial da Representação Executiva de Governo de Blumenau, Alexandre 

Cardoso Vieira – Supervisor de Filial da Representação Executiva de Governo de Blumenau, 

Lucas Martini – Supervisor, Diogo Gilberto Tilmman – Supervisor, Renato Francisco Savaris 

– Gerente de Filial da Gerência Executiva de Governo de Florianópolis, Marina Carvalho 

Brasil Nacim Francisco – Assistente Centralizadora de Serviços de Governo, Gilberto Onofre 

da Luz  - Superintendente de Rede de Florianópolis,  Edinei Luís Celestino – Superintendente 

Executivo Governo, Elisandro Brauner dos Santos – Superintendente Executivo Varejo de 

Itajaí, Carlos Jose Gevaerd Fernandes – Superintendente Executivo de Varejo de Balneário 

Camboriú. Com a palavra o Senhor Emerson Luciano Stein, Presidente do CIM-AMFRI, 

agradecendo a presença de todos, abriu a assembleia e nomeou a senhora Juciara Reis Censi, 

para secretariar os trabalhos. Na sequência, o presidente passou ao primeiro tema da Pauta: 

Apresentação e Deliberação sobre o Programa 3 - Estruturação da PPP para Educação: 

O Presidente passou a palavra o Senhor João Luiz Demantova que iniciou sua fala 

esclarecendo que o objeto do programa é o desenvolvimento de ações para expansão e 

melhoria contínua da qualidade da Educação Infantil nos municípios consorciados e 

integrantes do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da região da AMFRI (CIM-AMFRI), 

a partir da estruturação de PPP Administrativa com foco na delegação das obras e serviços de 
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engenharia e prestação de serviços de apoio à operação, administração e gestão dos serviços 

não pedagógicos das unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, e que, para 

prosseguimento do Programa, passou a palavra aos representantes da Caixa Econômica, 

iniciando a fala o Sr. Manoel Renato que ilustrou aos presentes os conceitos de 

desestatização, privatização e tipos de concessão; detalhou o papel de atuação da SPPI com 

atuação no apoio técnico e financeiro do Governo Federal para estruturação de 

Concessões/PPP de entes subnacionais. Apresentou o histórico, serviços prestados, as 

parcerias de cooperação técnica e financeira com organismos internacionais do Fundo federal 

de apoio à estruturação de projetos de concessões – FEP. Por fim, exibiu as propostas, sendo 

para o Governo Federal – Ministério da Economia e Caixa Econômica Federal a prestação de 

apoio técnico e financeiro integral para estruturação da PPP de creches, beneficiando todos os 

municípios do Consórcio que tiverem interesse em aderir: Assegurar os recursos necessários à 

estruturação do projeto – FEP; Qualidade e isenção dos estudos; Assessoramento técnico ao 

Consórcio e às Prefeituras para discussão com a Sociedade e órgãos de controle; Já quanto ao 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), este apoiará o projeto técnica e 

financeiramente, Compartilhará os custos do projeto com o Governo Federal e colaborará para 

que o projeto incorpore as melhores práticas nacionais e internacionais. Informou que os 

custos integrais com a estruturação do projeto (Consultorias, Estudos, assessoria da CAIXA) 

seriam custeados pelo FEP e pelo BID, sem contrapartida financeira do consórcio. Esclareceu 

que os principais serviços para o projeto de Creches – Escopo da PPP são: Segurança. Escopo 

pedagógico, lavanderia e rouparia, Administrativo, Tecnologia e Informação, Manutenção, 

Alimentação e Utilidades. Finalizada a explanação, passou-se a fala para o Sr. André Oliveira 

de Araújo, Gerente Nacional da Gerência Nacional de Desestatização, Parcerias e Serviços 

Especiais, que iniciou sua explanação acerca do Fundo de apoio à estruturação de projetos de 

concessões e PPP, que tem como objetivos: a Qualidade do Projetos, o apoio ao 

Financiamento da Estruturação, a Transferência de Conhecimento, a Segurança Jurídica e a 

Atratividade para o mercado. O papel da Caixa enquadra-se na Seleção de projetos, a 

Administração do fundo, a Consultoria técnica, o Assessoramento técnico e por fim no 

Ressarcimento. Apresentou todos os parceiros internacionais que atuam atualmente. Trouxe 

as etapas do da Estruturação do projeto, e quais os setores possuem atuação do FEP. Sobre o 

projeto das PPP Creches CIM-AMFRI, afirmou que com base nos estudos preliminares, a 

PPP beneficiaria aproximadamente 716 mil habitantes num prazo estimado de 20 (vinte) anos, 

possuindo como escopo a construção, reforma, manutenção e operação de 111 unidades, 

Serviços pedagógicos que serão avaliados a inclusão, e serviços não pedagógicos de apoio 

fornecimento e manutenção equipamentos/materiais, gestão patrimonial, administrativa, 

pessoal, segurança, zeladoria, limpeza, jardinagem. A PPP possui como objetivos e diretrizes 

a Atração de Investimentos com segurança jurídica e financiabilidade; Viabilidade Técnica e 

econômica com responsabilidade fiscal e relação custo-benefício; foco na qualidade do 

serviços com indicadores de desempenho, mecanismos de incentivo e padronização e 
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modernização; Sustentabilidade ambiental, com tecnologia construtiva e eficiente (menos 

tempo de obra com menor impacto ambiental); e Melhoria da Educação Infantil, cumprindo 

metas da PNE e expansão da rede. Por fim. detalhou a estruturação do Projeto. A palavra foi 

aberta aos participantes que explanaram seus pontos de vista sendo todos favoráveis a 

celebração de PPP para esta finalidade. Retomando a palavra o Presidente agradeceu as 

explanações, e passou ao segundo tema da Pauta: Deliberação sobre o tema: O presidente 

concedeu a palavra ao Diretor Executivo do consórcio que informou aos Prefeitos que para 

efetividade do projeto, o consórcio precisa da manifestação dos municípios quanto a sua 

adesão ou não ao projeto. Colocado em votação, decidiu-se abrir o prazo de 15 (quinze) dias 

contados da assembleia, para recebimento da decisão final de cada município consorciado 

sobre sua adesão. Passou o Presidente terceiro tema da Pauta: Deliberação sobre o tema ao 

Nada mais havendo a tratar o senhor Emerson Luciano Stein 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, Juciara 

Censi Reis, que lavrasse a ata que vai assinada, pelo Presidente, pelos demais representantes 

dos Municípios Consorciados, pelo Diretor Executivo e por mim que a subscrevi. 
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