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ATA DA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA 

AMFRI – CIM-AMFRI 
 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, em primeira 

convocação às dez horas e trinta 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: TIAGO MACIEL BALTT - Prefeito Municipal de Balneário 

Piçarras, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 032.474.959-75, carteira de 

identidade nº 4436134 – SSP-SC, residente à Avenida Nereu Ramos, nº 5357, apto 907, TO 

01, Residencial Orion, Bairro Itacolomi – Balneário Piçarras – SC; ERICO DE OLIVEIRA 

– Prefeito Municipal de Ilhota, Brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 

291.364.239-04, carteira de identidade nº 338420 – SSP-SC, residente à Rua Pedro Castellain, 

nº 223, Centro – Ilhota – 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, neste ato representado por 

GIOVANI ALBERTO TESTONI, chefe de gabinete, brasileiro, inscrito no CPF 

732.372.489-91, residente a Rua Alberto Werner, nº 100, bairro Vila Operária, 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 à Rua 251, nº 100, Bairro Meia Praia – Itapema – 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 à Rua Victor Konder, nº 150, Bairro Gravatá – 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; 

JOEL ORLANDO LUCINDA – Prefeito Municipal de Porto Belo, brasileiro, casado, 

carpinteiro naval, inscrito no CPF sob nº 712.813.559-68, carteira de identidade nº 2.725.096 

– SSP-SC, residente à Rua Irineu José Moreira. 702, Centro – Porto Belo – SC, neste ato 

representado pelo Secretário Sr. HERMANDES RODRIGUES DA COSTA – Secretário 

de Gabinete, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 061.142.439-86, residente a Rua Morro 

do Moreira nº 155, Centro, cidade de Porto Belo/SC, para deliberarem sobre os temas 

indicados no Edital de Convocação nº 07/2022 – CIM-AMFRI, com o seguinte teor “EDITAL 

DE CONVOCAÇÃO N.º 07/2022 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 2022, na forma do item 9.2 da Cláusula 9 

do Contrato de Consórcio Público, que se realizará no próximo dia  27 de maio de 2022 

(sexta-feira), às 10h30, tendo como local a sede da AMFRI, na Rua Luiz Lopes Gonzaga n.º 
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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: 10h30 / 10h35 - Abertura pelo Presidente do CIM-AMFRI – 

Aquiles José Schneider da Costa. 10h35 / 10h55 Apresentações e Deliberações: •Programa 

21/2022 – Programa de Atualização e Modernização das Atividades Administrativas 

Municipais – PAM; •Licitação Compartilhada – Recuperação de haveres do PASEP; 

•Licitação Compartilhada – Domicílio Tributário Eletrônico – DTE; •Nomeação de Cargos 

de Direção do CIM-AMFRI; e • Outras informações e deliberações que surjam no 

transcorrer da Assembleia. 10h55/11h00 Encerramento pelo Presidente do CIM-AMFRI – 

Aquiles José Schneider da Costa. Itajaí (SC), 25 de maio de 2022. Aquiles José Schneider da 

Costa Presidente 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 Dra. 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 Rua Almirante 

Tamandaré, 300, apartamento 603 – Centro – Itajaí - SC. Com a palavra o Sr. Aquiles José 

Schneider da Costa, Presidente do CIM-AMFRI agradeceu a presença de todos e nomeou a 

senhora Juciara Reis Censi, para secretariar os trabalhos. Na sequência, o presidente deu 

início a discussão ao Primeiro item da pauta: Programa 21/2022 – Programa de 

Atualização e Modernização das Atividades Administrativas Municipais – PAM: De 

imediato o Presidente passou a palavra ao Diretor Executivo que  informou que atendendo ao 

pedido do Presidente, trouxe a proposta de inserção do presente programa para o exercício de 

2022 para a devida deliberação, esclareceu que o programa foi submetido ao presidente pelo 

Colegiado de Administração Pública através de Plano de Trabalho. O Diretor Executivo 

informou que em sua avaliação as ações previstas no plano de trabalho são bastante genéricas, 

e que se aprovado o programa pela Assembleia, entende necessário maior detalhamento pelo 

colegiado das ações elencadas. Solicitada a palavra, o Sr. Jaylon Jander Cordeiro da Silva, 

Secretário da Administração do município de Penha e presidente do Colegiado de Secretários 

de Administração da AMFRI, informou que a necessidade deste programa advém de uma 

necessidade do Colegiado em contratar o desenvolvimento de uma metodologia para 

padronização, entre os municípios da alimentação das informações sobre o andamento da 

execução das obras junto ao Tribunal de Contas do Estado, além de adequações a Nova Lei de 

Licitações, os quais serão esclarecidos com alteração no plano de trabalho, se aprovado. 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade a criação do Programa 21/2022 – Programa 

de Atualização e Modernização das Atividades Administrativas Municipais, ficando o Diretor 

Executivo autorizado a submeter a manifestação de interesse na contratação aos municípios 

consorciados. Ato seguinte passou-se a discussão conjuntamente dos itens 02 e 03 da 

Pauta: Licitação Compartilhada – Recuperação de haveres do PASEP e Licitação 

Compartilhada – Domicílio Tributário Eletrônico – DTE: O Presidente propôs que o 

Consórcio realize licitações compartilhadas para os objetos propostos na pauta. Com a palavra 

o Diretor Executivo esclareceu que para a licitação do Domício Tributário Eletrônico já foi 

enviado ofício aos municípios, questionando o seu interesse na adesão ao edital que resultou 

em baixa adesão. Com a palavra o Presidente propôs que a Manifestação fosse colhida na 
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própria Assembleia para as duas modalidades propostas na pauta. Ato contínuo os municípios 

de Itapema, Penha, Bombinhas, Ilhota, Balneário Piçarras e Navegantes e Porto Belo. 

manifestaram publicamente seu interesse na participação das licitações, ficando o Diretor 

Executivo autorizado a seguir com os trâmites para realização das licitações compartilhadas 

dos temas elencados. Por fim o Presidente passou ao Último item da pauta: Nomeação de 

Cargos de Direção do CIM-AMFRI, Com a palavra o Presidente informou que os cargos de 

Diretor Financeiro e Diretor de Câmaras Temáticas do CIM-AMFRI não estão preenchidos e 

que diante do crescimento das atividades do Consórcio, existe a necessidade de aumentar o 

corpo técnico do CIM-AMFRI. Para tanto, em um primeiro momento, indicou à Assembleia o 

nome do Sr. Jaylon Jander Cordeiro da Silva, para o cargo de Diretor Financeiro. Passou a 

palavra ao senhor Jaylon que brevemente se apresentou e confirmou seu interesse em atuar no 

consórcio. Colocado em deliberação, foi aprovada a contratação por unanimidade dos 

presentes confirmando para o cargo em comissão de Diretor Financeiro do CIM-AMFRI o 

senhor Jaylon Jander Cordeiro da Silva, portador do CPF no 130.373.677-25, com mandato de 

atuação entre 03 de junho de 2022 à 28 de fevereiro de 2023, com carga horária semanal 

mínima de quarenta horas, ficando o Diretor Executivo autorizado a promover os atos 

necessários para a devida contratação. Nada mais havendo a tratar, o senhor Aquiles José 

Schneider da Costa 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 Reis Censi, 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. 
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