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ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI – CIM-AMFRI 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, em primeira convocação às 

dez 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, na forma do 

item 9.2 da Cláusula 9 do Contrato de Consórcio Público do CIM-AMFRI, os senhores: 

TIAGO MANCIEL BALT – Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, brasileiro, casado, 

inscrito no CPF sob nº 032.474.959-75, Carteira de Identidade 4436134, residente e 

domiciliado na cidade de Balneário Piçarras – SC; SILVIO CARDOSO JÚNIOR – Vice-

Prefeito Municipal de Camboriú, brasileiro, casado, Inscrito no CPF sob nº 711.366.819-49, 

Carteira de Identidade nº 2.297.017 – SSP-SC, residente e domiciliado na cidade de Camboriú 

– SC; MARCELO ALMIR SODRE – Vice-Prefeito Municipal de Itajaí, brasileiro, casado, 

advogado Inscrito no CPF nº 45.359.489-68, Carteira de Identidade nº 1.505.084 SSP-SC, 

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 o nº 048.834.879-03, carteira de identidade nº 4.700.333 – 

SSP-SC, residente e domiciliado na cidade de 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; 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 04/2021 CIM – AMFRI – SEGUNDA 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 2021, na forma do item 9.2 da Cláusula 9 do Contrato de 

Consórcio Público, que se realizará no próximo dia 27 de agosto de 2021 (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 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 
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dos seguintes assuntos: 10h / 10h05 - Abertura pelo Presidente do CIM-AMFRI – Emerson 

Luciano Stein. 10h05 / 10h35 Apresentações e Deliberações: Apresentações e Deliberações: • 

Apresentação e Deliberação sobre Alteração do Plano de Trabalho do Programa 14 - 

Sistema de Indicadores de Planejamento Estratégico Territorial e Socioambiental em 

consonância com Programa  SEBRAE – Combo Transformação; • Proposta de Alteração de 

Dotação Orçamentária para Suplementação do Programa 14 - Sistema de Indicadores de 

Planejamento Estratégico Territorial e Socioambiental, com recursos do Programa 1 - 

Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI, e relocação do Programa 14 para a Câmara 

Temática de Ciência e Tecnologia em conformidade com novo plano de trabalho; • 

Deliberação sobre a criação de novo programa, para o exercício de 2021, proposto pelos 

Municípios de Luiz Alves e Navegantes, para formalização de consórcio de saneamento; e • 

Outras eventuais propostas que surjam no transcorrer da Assembleia. 10h35 / 10h40 

Encerramento pelo Presidente do CIM-AMFRI – Emerson Luciano Stein. Itajaí (SC), 20 de 

agosto 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 Rua Almirante Tamandaré, 300, apartamento 603 – Centro – Itajaí – SC. Ainda 

participou da Assembleia, na qualidade de convidado o Senhor: Rodrigo Vargas Silveira, 

Presidente do Colegiado de Desenvolvimento Econômico da AMFRI. 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 Alteração do Plano de Trabalho do Programa 14 - Sistema de 

Indicadores de Planejamento Estratégico Territorial e Socioambiental em consonância 

com Programa  SEBRAE – Combo Transformação: O Presidente passou a palavra ao 

Senhor Rodrigo Vargas Silveira para que apresentasse as considerações do Colegiado de 

Secretários de Desenvolvimento Econômico da AMFRI sobre o tema. Ato continuo o Senhor 

João Luiz Demantova solicitou a Assembleia autorização para a alteração do plano de 

trabalho relativo ao Programa 14 a fim de adequá-lo as ações aprovadas pelo Colegiado de 

Secretários de Desenvolvimento Econômico da AMFRI, renomeando o Programa 14 para: 

“Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Regional” e ampliando as ações previstas no 

plano de trabalho originalmente pactuadas para abranger a execução de ações especificas, 

contempladas na vertical Transformação do Projeto Cidade Empreendedora Regional 

proposto pelo SEBRAE, como segue: Observatório do Turismo; Place Branding; Plano e 

Organização do Desenvolvimento Regional; Bright Cities; Ecossistema de Inovação – Região 
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Inovadora. Quanto ao Projeto Orla e Gestão de Praias igualmente aprovado pelo colegiado de 

Secretários de Desenvolvimento Econômico da AMFRI o Diretor propôs que o CIM-AMFRI 

promovesse licitação compartilhada, considerando que dadas as especificidades e 

singularidades das ações, as mesmas deveriam ser executadas individualmente pelos 

municípios consorciados. Encerrado o debate o tema foi submetido à votação que restou 

aprovado por unanimidade dos presentes ficando o Diretor Executivo autorizado a renomear o 

programa e promover as alterações necessárias para a execução das ações propostas, assim 

como deflagar o procedimento de licitação compartilhada sob a supervisão do Colegiado de 

Defesa Civil e Meio Ambiente da AMFRI. Passou-se ao segundo tema da Pauta: Proposta 

de Alteração de Dotação Orçamentária para Suplementação do Programa 14 - Sistema 

de Indicadores de Planejamento Estratégico Territorial e Socioambiental, com recursos 

do Programa 1 - Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI, e relocação do Programa 

14 para a Câmara Temática de Ciência e Tecnologia em conformidade com novo plano 

de trabalho: O presidente concedeu a palavra ao Diretor Executivo do consórcio que 

solicitou, dada a aprovação do primeiro tema em pauta na Assembleia, fosse autorizada a 

alteração orçamentária necessária para a execução do Programa 14 com os recursos do 

Programa 1 do CIM-AMFRI, assim como a relocação do programa 14 na Câmara Temática 

de Ciência e Tecnologia. Colocado em votação as solicitações restaram aprovadas por 

unanimidade. Passou-se ao terceiro tema da pauta: Deliberação sobre a criação de novo 

programa, para o exercício de 2021, proposto pelos Municípios de Luiz Alves e 

Navegantes, para formalização de consórcio de saneamento: Com a palavra, o Presidente, 

senhor Emerson Luciano Stein, apresentou a proposta apresentada pelos Municípios de Luiz 

Alves e Navegantes, para a contratação de assessoria técnica para elaboração de programa de 

gestão consorciada de serviços de saneamento, os quais necessitam. Esclareceu que não trarão 

custos aos demais Municípios. A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Passou-se ao quarto tema: Outras eventuais propostas que surjam no transcorrer da 

Assembleia: Com a palavra, o Presidente, senhor Emerson Luciano Stein, apresentou 

proposta recebida da UNIVALI para Desenvolvimento de Curso de Pós-graduação Lato 

Senso em Direito Tributário Municipal na modalidade EAD direcionado aos servidores e 

empregados públicos dos entes consorciados. Com a palavra Diretor Executivo ponderou que 

caso fosse aprovado pelos Municípios os custos poderiam ser arcados com os recursos do 

Programa 1 – Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI, já aportados, sem que houvesse a 

necessidade de celebração de novos contratos de rateio para subsídio.  Com a palavra o Vice-

prefeito de Itapema, senhor João Emmel, que se pronunciou esclarecendo que este curso foi 

solicitado pela Prefeitura de São Paulo, efetivado com sucesso, e diante do bom resultado, 

propôs aos servidores dos Municípios Consorciados. Colocada em votação a proposta a 

mesma restou aprovada por unanimidade dos presentes e foi determinado ao Diretor 

Executivo que adotasse as providências necessárias para a devida contratação observando-se 

os trâmites legais. O Diretor Executivo propôs que o critério para a oferta das vagas aos 
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consorciados fosse o mesmo adotado para o rateio das despesas do Programa 1, ou seja o 

populacional, o que restou aprovado por unanimidade dos presentes. 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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