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ATA Nº. 002/2018 1 

Ata da centésima oitava Assembleia Geral de Prefeitos da Associação dos Municípios do 2 

Entre Rios AMERIOS, com sede na Avenida Euclides da Cunha, 160, Centro, CEP 89874-3 

000, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina. Aos treze dias do mês de abril de dois 4 

mil e oito, às oito horas e trinta minutos, no auditório da AMERIOS, em Maravilha/Santa 5 

Catarina reuniram-se os Prefeitos e a Prefeita para a Assembleia Geral, em atendimento ao 6 

Edital de Convocação nº 02/2018, do dia 02/042018, publicado no Diário Oficial dos 7 

Municípios - DOM dia 09/04/2018, tendo como ordem do dia: Apresentação: Estudo 8 

referente à Coleta Seletiva – Resíduos Sólidos – Sra. Juleide Inês D'Agostini – Empresa 9 

Tucano Gestão Ambiental Ltda; Apresentação da Planta de Valores Genéricos e Avaliação 10 

em Massa de Imóveis- Geoterra- Engenheira e Topografia; Participação da Empresa 11 

CARLEO (Acessibilidade) - Sr. Roberto A. Menta; Participação e apresentação de 12 

documento: Secretários de Administração e Fazenda; Prestação de contas referente os meses 13 

de janeiro, fevereiro e março de 2018; Assuntos gerais: Solicitações: Colegiados: Educação 14 

(Assessoria) e Esporte (Jogos da AMERIOS); Palavra livre. Inicialmente o Presidente da 15 

AMERIOS, Sr. Renaldo Mueller - Prefeito de Riqueza fez a abertura da Assembleia Geral, 16 

agradecendo a presença de todos, onde cumprimentou todos os presentes de uma forma 17 

especial, falando de sua alegria em recebê-los. Inicialmente o Presidente passou a palavra a 18 

Sra. Juleide Ines D'Agostini Diretora Administrativa da Empresa Tucano Gestão Ambiental 19 

Ltda, juntamente com o Engenheiro Marcelo Ciconi a qual iniciaram relatando sobre a Coleta 20 

Seletiva de Resíduos Sólidos, sendo: objetivos, metodologia sugerida, destinação correta, 21 

aterro sanitário, dias de coleta, campanhas educativas nas escolas com as crianças. Também 22 

com relação ao custo, foi enfatizando a distância, sugerindo pontos estratégicos. E finalizou 23 

colocando-se a disposição dos Prefeitos e Prefeita, onde foi aberto para os questionamentos. 24 

Logo após, o assunto foi encaminhando, sendo que ficou deliberado que o coordenador-25 

técnico do CIGAMERIOS irá fazer um levantamento nos municípios para averiguar a real 26 

situação e a empresa irá apresentar uma proposta que contemple o local de destinação, o envio 27 

dos rejeitos, contendo o custo para cada município. Logo após, o presidente passou ao Sr. 28 

Roberto A. Menta, da Empresa CARLEO, referente Acessibilidade, onde mesmo colocou-se 29 

a disposição para averiguar a necessidade de cada município e apresentar orçamento. 30 

Encerrando esse assunto ficou deliberado que os municípios que tem interesse devem entrar 31 

em contato com a AMERIOS para a realização do projeto e posterior dar andamento no 32 

processo. Logo após, a Assembleia contou com a presença da Coordenação do Colegiado de 33 

Administração e Fazenda, onde apresentaram um documento elaborado em conjunto com 34 

todos os municípios, contendo as três prioridades, sendo: Deslocamento dos Servidores da 35 

Saúde, Regularização Fundiária (Capacitação e Suporte), Revisão dos Planos Diretores 36 

(Acessibilidade e Diagnóstico Socioambiental). Depois das colocações, o pedido foi 37 

aprovado, sendo deliberado que o Colegiado irá dar os encaminhamentos necessários. Na 38 

sequencia foi entregue a Prestação de contas referente os meses de janeiro, fevereiro e março 39 

de 2018, sendo aprovados por unanimidade pela Assembleia Geral. Com relação a 40 

solicitações dos Colegiados: Educação –Assessoria técnica não foi aprovado e com relação 41 

ao pedido do Colegiado de Esporte para realizar os Jogos da AMERIOS esse ano em 42 

Tigrinhos, também não foi aprovado, ficando os Jogos da AMERIOS para próximo ano em 43 

Tigrinhos, conforme ata já deliberada pelos Prefeitos quanto a realização dos Jogos a cada 44 

dois anos. Logo após, a arquiteta Marlize Klamt Todescatto, abordou sobre as Análises de 45 
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Projetos dos municípios, e em especial de Maravilha, relatando as dificuldades no 46 

encaminhamento dos projetos pelos profissionais, onde a Prefeita Rosimar irá reunir todos os 47 

Profissionais, visando agilizar esse processo e melhorar o fluxo, ficando deliberado que os 48 

atendimentos externos para Maravilha nos dias (2ª / 3ª / 4ª pela manhã) e os demais 49 

municípios em (5ª e 6ª feiras também pela manhã). Com relação à plotagem dos projetos 50 

ficou definido que serão disponibilizadas três vias impressas de cada projeto ao município e 51 

caso o município necessite mais cópias, será gravado em CD. Também não será mais 52 

realizado plotagem de mapas dos municípios, enfim, para as pessoas físicas ou empresas. E 53 

para finalizar o Presidente informou que será lançado o Edital de Chamada Pública de 54 

Topografia, sendo aprovado pelos Prefeitos e a Prefeita. E para encerrar, o Presidente abriu 55 

para a palavra livre. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a Assembleia 56 

Geral e mandou lavrar a presente ata, que após lida foi aprovada e segue assinada pelos 57 

presentes. Maravilha/SC, 13 de abril de 2018. 58 


