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ATA Nº. 002/2017 1 
Ata da centésima septuagésima primeira Assembleia Geral de Prefeitos da Associação dos Municípios do Entre 2 
Rios AMERIOS, com sede na Avenida Euclides da Cunha, 160, Centro, CEP 89874-000, na cidade de Maravilha, 3 
Estado de Santa Catarina. Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta 4 

minutos, no auditório da AMERIOS, em Maravilha/Santa Catarina reuniram-se os Prefeitos e a Prefeita para a 5 
segunda Assembleia Geral do exercício de 2017, em atendimento ao Edital de Convocação nº 01/2017, do dia 6 

02/02/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM dia 13/02/2017, tendo como ordem do dia: 7 
Participação do Ministério Público; Relatos da visita ao Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região 8 
Sul – CIRSURES, em Urussanga/SC, com o Sr. Eloi José Libano - Prefeito de Caibi; Apresentação: 9 
CIGAMERIOS: Situação atual, Documentos, Resoluções, Exigências, Encaminhamentos: Dr. Arnildo Luiz Kollet 10 
– Assessor Jurídico; Definição do (a) Diretor (a) e Patrono (esse) da 2ª Turma da Escola de Governo e Cidadania 11 

da Microrregião da AMERIOS – Presidente Jairo Rivelino Ebeling; Explanação: Colegiado de Saúde: Ações 12 
Conjuntas, com a Sra. Maristela de Fátima Valler - Coordenadora do Colegiado de Saúde e Secretária de Saúde de 13 
Flor do Sertão; Apresentação: Software para a Gestão das Secretarias Municipais de Agricultura, Obras e Meio 14 
Ambiente - Sr. Daniel Pozzer – Sócio Proprietário da Empresa Impacto Sistemas; Prestação de contas do mês de 15 
dezembro de 2016 e Balanço do Exercício de 2016, com Parecer do Conselho Fiscal; Assuntos diversos: 16 

Levantamento Socioambiental; Abrigos para Menores; Emendas Parlamentares/Projetos e Criação do Colegiado 17 
de Compras e Licitações. Inicialmente o Presidente da AMERIOS, Sr. Jairo Rivelino Ebeling - Prefeito de Cunha 18 

Porã fez a abertura da Assembleia Geral, agradecendo a presença de todos, onde cumprimentou os presentes, 19 
falando de sua alegria em recebê-los nesta Assembleia.  O primeiro assunto foi abordado pelo Exmo Dr. Guilherme 20 
Pacheco Zattar- Promotor De Justiça da Comarca de Maravilha sobre resíduos sólidos, em especial a coleta 21 
seletiva, onde disse que coleta deve ser feita primeiramente pelo usuário e o município deve fornecer mecanismos 22 

para que essa coleta seja recolhida de forma adequada, onde sugeriu e apoia que esse serviço seja realizado de 23 
forma consorciada para reduzir os custos, e, principalmente promover a qualidade dos serviços, segurança, e a 24 

preservação do meio ambiente. Os Prefeitos fizeram seus questionamentos quanto à coleta seletiva, quais os itens 25 
que englobam e como deve ser feita, também questionaram quando o município licita esse serviço, o que o contrato 26 
deve prever, bem como suas sanções e a responsabilidade, sendo que o Promotor respondeu todos os 27 

questionamentos. Ato continuo, o Sr. Eloi Libano - Prefeito de Caibi abordou sobre a implantação do Plano de 28 
Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, relatando a sua ida ao Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos da 29 

Região Sul – CIRSURES, em Urussanga/SC, onde falou que CIRSURES surgiu da necessidade de destinar 30 
adequadamente os resíduos sólidos domiciliares dos municípios. Também o CIRSURES se preocupa com a questão 31 

da Saúde Pública e o Meio Ambiente. Explicou sobre o funcionamento, rotas, enfatizando que tudo é organizado 32 
e pré-estabelecido pelo Consórcio. Falou dos equipamentos, da questão da impermeabilização, operação do aterro 33 

(controle, pesagem, vistoria), tratamento físico e químico, drenagem de águas pluviais e reciclagem. E para 34 
finalizar passou um vídeo do Consórcio CIRSURES para exemplificar o trabalho e o que é necessário para a 35 
implementação. Depois repassou a palavra ao Dr. Arnildo Luiz Kollet, Assessor jurídico da AMERIOS, fez uma 36 

apresentação das etapas já realizadas até a presente data, os resultados obtidos e abordar as etapas futuras que 37 
deverão ser realizadas neste ano, bem como, orientou os municípios a adotarem o Decreto como nomeação e 38 
disponibilizou minutas de Decretos para nomeação do Comitê Diretor Local. E para finalizar o Sr. Eloi disse 39 

precisamos contratar um profissional qualificado e que possua conhecimentos comprovados em gestão pública, 40 
para gerir e encaminhar esse programa de resíduos sólidos através do Consórcio CIGAMERIOS. Para tanto, ficou 41 
deliberado por unanimidade que todos os municípios irão aderir ao programa de resíduos sólidos, ou seja, a coleta 42 
seletiva, e que a Associação irá enviar um modelo de Decreto para indicação do Comitê Diretor Local/municipal, 43 
composta de 3 a 5  membros que sejam servidores dos respectivos municípios, onde foi sugerido envolver a câmara 44 

de vereadores, vigilância sanitária, agricultura, educação, enfim, pessoas capacitadas e comprometidas. O prazo 45 

máximo de enviar nomeação será no dia 10 de março. Depois disso, esses integrantes irão se reunir para estabelecer 46 

um cronograma de implantação. Feito isso, inicia outra etapa de conscientização nos municípios, envolvendo toda 47 
a comunidade. Os Prefeitos salientaram que antes de iniciar a divulgação nas escolas, o cronograma deve estar 48 

todo ajustado, para não gerar conflitos e confusões. O Sr. Eloi Libano – Prefeito de Caibi ficou responsável em 49 
fazer essa conversa e mobilização com todos os membros nomeados para estabelecer as metas e o cronograma. 50 
Logo após, o Presidente Jairo Rivelino Ebeling abordou sobre a 2ª Turma da Escola de Governo e Cidadania da 51 
Microrregião da AMERIOS, que iniciará dia 21/03/2017, todas as terças-feiras, das 19h as 22h, onde solicitou que 52 
os prefeitos e a Prefeita definisse o (a) Diretor (a) e Patrono (esse), sendo assim deliberado: Diretor: Valdir Bugs 53 
– Prefeito de Romelândia e  Patrono: Vilmar Schmaedecke – Prefeito de São Miguel da Boa Vista e a Coordenadora 54 
do Curso: Sra. Fabiane Galera – Assessora Administrativa e Financeira da AMERIOS. Logo após o Sr. Janir Bach- 55 

Secretário de saúde de Santa Terezinha do Progresso e a Sra. Miriane Sartori- Secretária de Saúde de Maravilha, 56 
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neste ato representando a Sra. Maristela de Fátima Valler-Coordenadora do Colegiado de Saúde e Secretária de 57 
Saúde de Flor do Sertão abordaram sobre as questões de saúde pública, em especial as Ações Conjuntas relatando 58 
o grande desafio é atender todos de forma igualitária e humana, onde solicitaram o aumento dos valores dos exames 59 
de Eletrocardiograma e Ultra-sonografia, o qual foi aprovado pelos Prefeitos e a Prefeita. Logo após, o presidente 60 

passou para apresentação: Software para a Gestão das Secretarias Municipais de Agricultura, Obras e Meio 61 
Ambiente com o Sr. Daniel Pozzer – Sócio Proprietário da Empresa Impacto Sistemas, onde apresentou a empresa 62 

e os serviços prestados,  sendo: os incentivos, bonificação e arrecadação, falando do software que atende quase na 63 
integralidade a secretaria, na questão de  controle e a gestão. Na sequencia foi entregue a Prestação de contas do 64 
mês de dezembro de 2016 e Balanço do Exercício de 2016, com Parecer do Conselho Fiscal, sendo aprovados por 65 
unanimidade.  Logo após, os Prefeitos abordaram sua preocupação quanto ao Levantamento Socioambiental, bem 66 
como as áreas de preservação permanente Urbanas, os quais consistem em espaços territoriais legalmente 67 

protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas 68 
ou não por vegetação nativa, onde o Prefeito Eloi Libano sugeriu que a AMERIOS faça uma chamada pública, 69 
visando solicitar orçamento individualizado por município, para ser utilizado na composição do preço médio, em 70 
eventual processo para a contratação de empresa especializada para a Elaboração do Diagnóstico Socioambiental 71 
com definição das áreas consolidas do perímetro urbano, sendo aprovado por todos os Prefeitos e a Prefeita. Logo 72 

após, o Presidente Jairo disse que está estudando a possibilidade de criar um consórcio, em Cunha Porã, para a 73 
construção de um Abrigo para Menores, onde disse que caso algum município tenha interesse em participar, favor 74 

entrar em contato. Logo após, os Prefeitos e a Prefeita, definiram que quando um município pretende fazer um 75 
Projeto com recursos municipais, mesmo que seja em território Estadual, o Projeto poderá ser feito pela Equipe da 76 
AMERIOS de Engenharia, Arquitetura, Topografia, enfim, e os demais projetos do Estado ficam conforme 77 
deliberação da Assembleia anterior, onde menciona que os Projetos de Escolas, Ginásios Estaduais, enfim, obras 78 

realizadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina, não serão feitos os projetos pela AMERIOS. E a partir de 79 
agora, na impressão dos projetos dessa área, serão cedidas somente  3(três) vias por município, o restante ficará a 80 

cargo do município. Também, caso o município necessite de mais vias será enviado o arquivo por email ou CD. 81 
Outro assunto foi com relação à municipalização do Trânsito, sendo que os municípios precisam implantar a JARI 82 
- Junta Administrativa de Recursos de Infrações, órgão colegiado responsável pelo julgamento de recursos 83 

interpostos contra penalidades impostas pelos órgãos e entidades executivos ou rodoviários de trânsito (art.16 e 84 
17do CTB), para realizar o gerenciamento de multas. Tendo em vista essa exigência e a urgência desse assunto, o 85 

Presidente deliberou que esse tema será estudado pelo Assessor Jurídico Dr. Arnildo e na próxima Assembleia será 86 
apresentado para a apreciação, mas a ideia é que cada município nomeie um servidor, para participar e essa 87 

comissão analise as multas, juntamente com  o Assessor Jurídico da AMERIOS. Na sequencia o Prefeito Daniel 88 
sugeriu que a AMERIOS elabore um documento para o Governo Estadual, Fecam e as autoridades competentes 89 

solicitando que todos os municípios sejam contemplados com os policiais, enfatizando que hoje os municípios não 90 
possuem esses profissionais ou em numero insuficiente e em caso de urgência e necessário solicitar uma equipe de 91 
outro município. Pediu que as autoridades tratassem todos os municípios de forma igualitária. Com relação ao 92 

valor da CONTRIBUIÇÃO DA AMERIOS, o Presidente Jairo expos o assunto, onde falou das receitas e despesas, 93 
expondo que para contratar mais profissionais e em especial para atender ao pleito dos Prefeitos em ter uma pessoa 94 
especializada para o CIGAMERIOS, na questão dos Resíduos Sólidos, é necessário aumentar a contribuição, diante 95 

disso depois dos questionamentos ficou acordado que esse tema será discutido na próxima Assembleia, onde foi 96 
sugerido como indexador o índice da inflação. Na sequencia os Prefeitos solicitaram que o jurídico faça uma 97 
consulta na FECAM, com relação à Lei 13.019,  buscando uma  solução conjunta com relação aos convênios, que 98 
apontasse o que não pode fazer. Para tanto, foi sugerido enviar uma consulta a FECAM solicitando uma descrição 99 
detalhada passo-a-passo dos procedimentos para conveniar com entidades privadas como CTG, Clube de laçadores, 100 

Clube de mães, Idosos e outros do gênero esportivo e cultural privados, que de praxe recebiam auxílio dos 101 

municípios (sobre APAES não precisa). Os prefeitos solicitam saber com detalhes todos os encaminhamentos, do 102 

início (..., chamamento público, ..., até o repasse (entrega) de recursos à entidade.Não havendo mais nada a tratar, 103 
o Presidente encerrou a Assembleia Geral e mandou lavrar a presente ata, que após conferido pelo Assessor 104 

Jurídico, foi lida e aprovada e segue assinada pelos presentes. Maravilha/SC, 22 de fevereiro de 2017. 105 
 106 
 107 


