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ATA Nº. 009/2017 1 
Ata da centésima septuagésima oitava 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 3 

Maravilha, Estado de Santa Catarina. Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 4 
dezessete horas, no auditório da AMERIOS, em Maravilha/Santa Catarina reuniram-se os Prefeitos e a 5 
Prefeita para a Assembleia Geral, em atendimento ao Edital de Convocação nº 08/2017, do dia 14/11/2017, 6 

publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM dia 17/11/2017, tendo como ordem do dia: Questões 7 
Administrativas- Presidente Jairo; Relatório de atividades; Orçamento para 2018; Prestação de contas 8 
referente os mês de setembro, outubro e novembro de 2017; Eleição da nova Diretoria Executiva para o 9 
exercício de 2018, o qual assume automaticamente a partir de 01/01/2018; Assuntos diversos: Participação 10 
dos Secretários de Administração e Fazenda da AMERIOS; Saneamento Básico. Inicialmente o Presidente 11 

da AMERIOS, Sr. Jairo Rivelino Ebeling - Prefeito de Cunha Porã fez a abertura da Assembleia Geral, 12 
agradecendo a presença de todos, em especial dos cônjuges, onde cumprimentou todos os presentes de uma 13 
forma especial, falando de sua alegria em recebê-los nesta última Assembleia.  O primeiro assunto foi com 14 
relação aprovação da ata da Assembleia anterior, onde o Presidente colocou em apreciação, sendo a mesma 15 
aprovada por unanimidade pelos Prefeitos e a Prefeita. Na sequencia, conforme pauta foi abordado sobre as 16 

questões administrativas, onde o Presidente Jairo relatou o processo seletivo para a contratação do 17 
profissional na área de Engenheira, o qual disse que conforme as entrevistas e avaliação do currículo, a 18 
Diretoria selecionou a seguinte profissional, sendo a Sra. Mayane Haack, o qual coloca para apreciação dos 19 

Senhores e das Senhoras. Essa profissional será contratada no mês de janeiro de 2018, tendo como início 20 
suas atividades no dia 17/01/2018, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, portanto a contratação 21 
fica ratificada de acordo com o Edital. Também abordou a questão CIEE- Contratação de estagiário, sendo 22 

que o custo da AMERIOS para formalizar esse convênio é no valor de R$ 97,00 (noventa e sete reais) por 23 
estagiário. Onde os Prefeitos e a Prefeita aprovaram a contratação de estagiários, com remuneração de R$ 24 
500,00, 20h-semanais e R$ 700,00 -30h-semanais. Para tanto, ficou acordado que o jurídico providenciará o 25 

Edital de Seleção que visa a contratação de estagiário para 2018. Logo após, os empregados apresentaram o 26 
relatório das Atividades, onde a Arquiteta Marlize relatou os trabalhos realizados pelos profissionais da 27 

Engenheira/Arquitetura/Topografia e Desenho, informando o valor total dos projetos realizados no ano para 28 
cada município, ou seja, o custo x benefício. Também foi apresentado o relatório das atividades, eventos, 29 
cursos, reuniões enfim realizados neste ano, o qual ficará disponível no site. Também foi informado que 30 

todas as atividades estão disponíveis no site da AMERIOS, visando uma maior transparência e legalidade. E 31 

para finalizar foi entregue o relatório do CIS/AMERIOS, relatando os valores repassados aos municípios 32 
para pagar as consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, o qual está disponível no site para consulta e 33 
análise. Com relação ao orçamento para 2018, o Presidente Jairo apresentou o mesmo, o qual relatou que 34 
conforme resolução, a mesma estima à receita em R$ 2.270.812,00 (dois milhões, duzentos e setenta mil e 35 

oitocentos doze reais) e fixa a despesa, mais o investimento em igual importância, sendo aprovado o 36 
orçamento para 2018 por unanimidade o valor de R$ R$ 2.270.812,00. Logo após, foi entregue a Prestação 37 
de contas referente os mês de setembro, outubro e novembro de 2017, o qual foi colocado em votação, sendo 38 
aprovado pelos prefeitos e a prefeita por unanimidade. Também o Presidente abordou sobre o calendário de 39 
férias dos empregados da AMERIOS, relatando o período de cada empregado conforme ofício, informando 40 

que a AMERIOS estará fechada do período do dia 26/12/2017 a 04/01/2018, retornando parcialmente as 41 
atividades de alguns setores no dia 05/01/2018, sexta-feira, sendo aprovado pelos prefeitos e a prefeita. O 42 
assunto seguinte foi a Eleição da nova diretoria executiva para o exercício de 2018 da AMERIOS, que 43 
presidirá concomitantemente com os Consórcios CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS, conforme previsto no 44 

artigo 3º, parágrafo único do Estatuto Social da AMERIOS, para tanto, conferiu-se o número de Prefeitos 45 
presentes, formando assim quórum necessário para promover a eleição, contendo a maioria absoluta dos 46 
dezessete municípios Associados, conforme consta na lista de Presença, portanto, a sessão foi suspensa para 47 

um intervalo de dez minutos, para que os Senhores Prefeitos e a Senhora Prefeita definissem a composição 48 
de chapas para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para esse ano de 2018. Após o intervalo, o Presidente 49 
Jairo reiniciou os trabalhos, momento em que foi apresentada uma chapa de consenso a qual foi submetida à 50 
votação e eleita por unanimidade dos votos dos sócios presentes, a Diretoria Executiva da AMERIOS, do 51 
CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS para o exercício de (ano) 2018. Ato contínuo, atendendo ao Estatuto Social 52 
da AMERIOS, o Presidente apresentou a chapa eleita, sendo que a mesma assume automaticamente dia 53 
01/01/2018, sendo assim constituída: Presidente: Renaldo Mueller, RG: 1.658.176 e CPF: 526.329.119-15, 54 
profissão: empresário, estado civil: casado, endereço: Avenida José Bressan, 2265, CEP: 89895-000, 55 
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Riqueza/SC; Vice-Presidente: Daniel Kothe, RG: 12R 3.127.754 e CPF: 022.894.309-43, profissão: filósofo, 56 
estado civil: casado, endereço: La Santo Afonso, s/n, CEP: 89868-000, Saudades/SC; 1º Secretário: Dair 57 
Jocely Enge, RG: 150.366 e CPF: 031.845.879-91, profissão: aposentado, estado civil: casado, endereço: 58 

Rua Euclides da Cunha, 103, CEP: 89887-000, Palmitos/SC; 2º Secretário: Derli Furtado, RG: 311.170 e 59 
CPF: 219.982.219-20, profissão: corretor de imóveis, estado civil: casado, endereço: Avenida Tancredo 60 
Neves, 509, CEP: 89883-000, Santa Terezinha do Progresso/SC; Tesoureiro:Derli Antônio de Oliveira, RG: 61 

127.374-5 e CPF: 589.844.969-87, profissão: agricultor, estado civil: casado, endereço completo: Linha 62 
Lowis, CEP: 89875 000, Tigrinhos/SC.Conselho Fiscal efetivo: Ronaldo Luiz Senger, RG: 3.437.386 e CPF: 63 
027.150.949-06, profissão: empresário, estado civil: casado, endereço: Av. Planalto, 271, centro, CEP 89873-64 
000, Bom Jesus do Oeste/SC; Rosimar Maldaner, RG:1.125.457 e CPF: 579.587.699-20, profissão: 65 
empresária, estado civil: casada, endereço: Travessa das Palmeiras, 255 – Bairro Jardim, CEP: 89874-000, 66 

Maravilha/SC; Luciano Franz, RG: 3.570.335 e CPF: 031.472.969-03, profissão: professor, estado civil: 67 
união estável, endereço: Rua Matias Theisen, CEP: 89886-000, Cunhataí/SC; Conselho Fiscal suplente: Jairo 68 
Rivelino Ebeling, RG: 1.878.282 e CPF: 949.929.169-53, profissão: teólogo, estado civil: casado, endereço: 69 
Av. do Comércio, 1169, centro, CEP: 89890-000, Cunha Porã/SC;  70 
Jean Carlos Nyland, RG: 4.479.638 e CPF: 057.328.099-10, profissão: empresário, estado civil: casado, 71 

endereço: Rua São José, 111, CEP: 89891-000, Iraceminha/SC; Ricardo Luis Maldaner, RG: 2.996.527 e 72 
CPF: 987.238.989-68, profissão: barachel em direito, estado civil: casado, endereço: Rua do Comércio, Ed. 73 
Sivitá, apto 401, CEP: 89872-000, Modelo/SC; Eleita a Diretoria Executiva para o ano de 2018, com posse 74 

automática a contar de primeiro de janeiro de dois mil e dezoito, o Sr. Jairo Rivelino Ebeling, Prefeito de 75 
Cunha Pora, agradeceu a confiança depositada, passando a palavra ao Presidente eleito para fazer suas 76 
colocações. O Presidente eleito, Sr Renaldo Mueller- Prefeito de Riqueza agradeceu o apoio, colocando-se 77 

disposição. Nos assuntos gerais e administrativos, o Presidente Jairo passou a palavra ao  Sr. Oberdan Ferrari- 78 
Coordenador dos Secretários de Administração e Fazenda da AMERIOS, o qual fez apontamentos referentes 79 
aos temas administrativos, ficando deliberado que  devido a importância do assunto, será elaborado um 80 

documento elencado esses pontos críticos, para ser apresentado aos Prefeitos, visando a implantação 81 
uniforme em todos os municípios. Também relatou a importância da padronização dos serviços em todos 82 

municípios da AMERIOS, visando uma maior transparência e legalidadeTambém foram indicados os 83 
seguintes prefeitos para participar da Chapa da FECAM e coligadas, para 2018, sendo:Jairo Rivelino 84 
Ebeling- FECAM- Prefeito de Cunha Porã, Vilmar Schmaedecke - São Miguel da Boa Vista/SC;  e Eloi José 85 

Líbano -Caibi/SC;-Também na oportunidade o Prefeito Jairo relatou sua preocupação referente à questão do 86 

Saneamento Básico, no que se refere sua implementação. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente 87 
encerrou a Assembleia Geral e mandou lavrar a presente ata, que após conferido pelo Assessor Jurídico da 88 
AMERIOS, foi lida e aprovada e segue assinada pelos presentes. Maravilha/SC, 4 de dezembro de 2017. 89 


