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ATA Nº. 05/2018 1 

Ata da centésima octogésima terceira Assembleia Geral de Prefeitos da Associação dos 2 

Municípios do Entre Rios - AMERIOS, com sede na Avenida Euclides da Cunha, 160, 3 

Centro, CEP 89874-000, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina. Aos cinco dias 4 

do mês de setembro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, no auditório da 5 

AMERIOS, em Maravilha/Santa Catarina, reuniram-se os Prefeitos e a Prefeita para a 6 

Assembleia Geral, em atendimento ao Edital de Convocação nº 05/2018, do dia 15/08/2018, 7 

publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM dia 17/08/2018, tendo como ordem do 8 

dia: Aprovação da Ata da Assembleia anterior; Situação dos municípios da AMERIOS, com 9 

relação à Brucelose e Tuberculose: Participação: Colegiado de Agricultura, Colegiado de 10 

Saúde, ICASA - Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária e CIDASC - Companhia 11 

Integração Desenvolvimento Agrícola/SC; Prestação de contas referente os meses de julho e 12 

agosto de 2018; Definição do local e data da última Assembleia do exercício de 2018; 13 

Assuntos gerais: Definição do calendário de férias dos Empregados; e Palavra livre. 14 

Inicialmente o Presidente da AMERIOS, Sr. Renaldo Mueller - Prefeito de Riqueza fez a 15 

abertura da Assembleia Geral, agradecendo a presença de todos, onde cumprimentou todos 16 

os presentes de uma forma especial, falando de sua alegria em recebê-los. Em seguida passou 17 

para a aprovação da Ata da Assembleia anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos 18 

Prefeitos e da Prefeita. Dando sequência na pauta, o Presidente passou a palavra ao Sr. Rubens 19 

Rodrigues Diniz - Coordenador do Colegiado de Agricultura abordar sobre a situação dos 20 

municípios com relação à Brucelose e Tuberculose. O Sr. Rubens iniciou sua fala relatando 21 

a preocupação dos municípios e a questão da saúde. Disse que o leite tem uma grande 22 

importância na renda dos produtores e consequentemente no valor econômico dos 23 

municípios, questão que preocupa muito. Logo após, a Sra. Graciele Oleques e Sr. Tiago 24 

Benelli - Veterinários da ICASA relataram o trabalho que está sendo realizado pela instituição 25 

ICASA, juntamente com todos os veterinários, dizendo que o objetivo é auxiliar os 26 

municípios e orientar todos os produtores. Iniciaram a palestra relatando as doenças, em 27 

especial, falando das “zoonoses”, relatando a necessidade do controle dos animais, o consumo 28 

desses produtos e as doenças que podem causar nos seres humanos. Mencionaram a questão 29 

do produtor, em caso de perda do animal e/ou rebanho, gerando grandes problemas 30 

socioeconômicos. Apresentaram o relatório dos focos e casos de brucelose e tuberculose nos 31 

anos anteriores, em nível de Brasil, Santa Catarina e dos municípios da AMERIOS, e 32 

finalizou dizendo que o Estado tem como intenção erradicar essa doença, colocando-se a 33 

disposição dos municípios para realizar palestras nas comunidades e escolas. Fazendo uso da 34 

palavra a Veterinária Raquel Dettmer Schardong da CIDASC, também relatou o trabalho da 35 

equipe, os focos em Saneamento de Tuberculose e Brucelose em 2018 nos municípios, 36 

relatando o trabalho da CIDASC, quando é diagnosticado o foco e os procedimentos 37 

adotados. Agradeceu a oportunidade e colocou-se a disposição. Retomando a palavra, o 38 

Coordenador Rubens agradeceu a oportunidade e encerrou dizendo que o momento é de 39 

tomar uma decisão, e cada município deve fazer seu papel na implantação desse programa, 40 

conforme suas condições. Logo após, o Presidente deixou a palavra livre onde os 41 

participantes puderam fazer suas colocações. Os Secretários de Saúde fizeram uso da palavra 42 

relatando sua preocupação quanto à necessidade e comprometimento do Estado com o 43 

paciente quando é diagnosticada a doença, e que seja estabelecido o fluxo. Concluída a 44 

apresentação do Colegiado de Agricultura foi devolvida a palavra ao Presidente, que entregou 45 

uma cópia da Prestação de contas referente os meses de julho e agosto de 2018. Após a análise 46 



Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM, Ed. 2627, do dia 12/09/2018 – Original assinado em livro Ata. 
 

dos membros da Diretoria e conferencia dos membros do Conselho Fiscal, foi colocado para 47 

votação em plenário e foi aprovado por unanimidade da Assembleia. Ficou deliberado que 48 

nas próximas Assembleias, as prestações de contas serão somente disponibilizadas no site da 49 

AMERIOS, não sendo mais entregue cópia física. Nos assuntos gerais, o Presidente colocou 50 

em apreciação o calendário de férias dos Empregados objetivando um melhor controle e 51 

planejamento das atividades, onde sugeriu o início no dia 20 de dezembro de 2018, sendo 30 52 

(trinta) dias para o setor de Engenharia/Arquitetura e Desenho e a Parte Administrativa, 53 

sendo: dois períodos de 15 dias, ou um período de 10 dias e outro de 20 dias, conforme as 54 

atividades decorrentes ao cargo, sendo aprovado pelos prefeitos e a prefeita. Em seguida o 55 

Presidente convidou todos para a Palestra sobre a Regularização Fundiária Urbana - 56 

REURB e Sistema Municipal do Meio Ambiente, com o Dr. Paulo Antonio Locatelli - 57 

Promotor de Justiça e Coordenador do CME - Ministério Público do Estado de Santa 58 

Catarina, no próximo dia 18 de setembro, terça-feira, às 9horas, no auditório da AMERIOS, 59 

sito Avenida Euclides da Cunha, 160, em Maravilha/SC. Também informou que foram 60 

convidados todos os Promotores das Comarcas com abrangência da AMERIOS. Na 61 

sequencia a Arquiteta Marlize Todescatto entregou aos prefeitos e a prefeita presentes o 62 

relatório de todas as solicitações de serviço dos municípios, visando um planejamento e 63 

conhecimento dos trabalhos da equipe. Colocou-se a disposição, caso necessário, para 64 

esclarecimentos. Finalizou agradecendo a oportunidade e disse que conforme definição em 65 

Assembleia somente os Senhores e Senhoras tem autonomia para alterar a lista de prioridade. 66 

Onde os Prefeitos fizeram uso da palavra, e tendo em vista a necessidade deliberaram que 67 

será alterada a função da Desenhista Sandra Silveira Garcia para Desenhista projetista,  a 68 

partir desse mês, sendo aprovado pelos prefeitos e a prefeita. Logo após, o Presidente 69 

apresentou o pedido do Prefeito de Bom Jesus do Oeste quanto à realização de curso sobre 70 

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, salientando que o objetivo é capacitar 71 

profissionais que já compõem ou que venham a compor as comissões de processo 72 

administrativo disciplinar, atuando na administração pública, para o exercício de suas 73 

funções, onde os Prefeitos e a Prefeita fizeram suas colocações e deliberaram o seguinte: Que 74 

o jurídico da AMERIOS convoque o mais breve possível uma reunião com todos os 75 

municípios interessados, no intuito de discutir o processo e criar normativas conjuntas, 76 

visando capacitar os servidores municipais na elaboração e montagem do processo. Não 77 

havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a Assembleia Geral e mandou lavrar a 78 

presente ata, que após lida foi aprovada e segue assinada pelos presentes. Maravilha/SC, 5 de 79 

setembro de 2018. 80 


