
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 06/2022 CIM-AMFRI 

 
TERCEIRA 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 Terceira 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 10 de maio de 2022 (terça-feira), às 09h00, de forma virtual, em plataforma 
a ser enviada aos membros via e-mail na segunda-feira, dia 09 de maio de 2022, 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  2/3 (dois terços) dos membros do CIM-AMFRI, para 
tratar do seguinte assunto: 
 
09h00 / 09h05    Abertura pelo Presidente do CIM-AMFRI – Aquiles José Schneider 

da Costa. 
 
09h05 / 09h25 Apreciações e Deliberações: 
 

• Aprovação da alteração do Contrato de Consórcio Público – 
Protocolo de Intenções e do Estatuto Social e ratificar os seus 
termos para incluir de forma expressa que o CIM-AMFRI tem por 
finalidade a gestão associada dos serviços de inspeção municipal 
de produtos de origem animal, para viabilizar a participação do 
CIM-AMFRI no Projeto ConSim – Projeto de ampliação de 
Municípios integrados ao SISBI-POA, por meio de Consórcios 
Públicos Municipais, conforme Edital de Chamamento Público nº 
3/2022 – SDA do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, serão necessários 2/3 dos membros dos 
adimplentes, conforme artigo 9.5 do Protocolo de Intenções. 

 
 
• Outras informações e deliberações que surjam no transcorrer da 

Assembleia. 
 

09h25 / 09h30 Encerramento pelo Presidente do CIM-AMFRI – Aquiles José 

Schneider da Costa. 
. 
 

Itajaí (SC), 06 de maio de 2022. 

 

 
João Luiz Demantova 

Diretor Executivo do CIM-AMFRI 


