
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 01/2023 CIM - AMFRI 

 
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
O presidente 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 Primeira 
Assembleia Geral Ordinária do ano de 2023, na forma do item 9.2 da Cláusula 9 do 
Contrato de Consórcio Público, que se realizará no próximo dia 15 de fevereiro de 2023 
(quarta-feira), às 10h30min 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, 15 (quinze) 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: 
 

•    Apresentação do Relatório de Atividades Anual do exercício 2022; 
 
•   Análise e Deliberação das contas de 2022 com apresentação do 

balanço do exercício do ano de 2022 e parecer do conselho fiscal. 
 
• Eleições do Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho 

Fiscal, conforme subitem 9.4.1 da Cláusula 9 do Contrato de 
Consórcio Público, mediante o voto da maioria de 2/3 (dois terços) 
dos membros do CIM-AMFRI, em dia com suas obrigações 
operacionais e financeiras. 

 
• Escolha e nomeação da Diretoria do CIM-AMFRI, conforme 

subitens 12.1.2, 13.2.2 e 14.1.2 do Contrato de Consórcio Público, 
com prazo de gestão de quatro anos, sendo permitidas 
reconduções consecutivas. 

 
• Atualização das Ações do PROMOBIS e PPP da Educação Infantil; 

 
• Outras eventuais propostas que surjam no transcorrer da 

Assembleia. 
 

10h55 / 11h00 Encerramento pelo Presidente do CIM-AMFRI – Aquiles José 
Schneider da Costa 

 
Itajaí (SC), 24 de janeiro de 2023. 

 
 

Aquiles José Schneider da Costa 
Presidente do CIM-AMFRI 


