
Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM, Ed. 2843, do dia 05/06/2019 – Original assinado em livro Ata. 

ATA Nº. 03/2019 1 

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

do Entre Rios - AMERIOS, com sede na Avenida Euclides da Cunha, 160, Centro, CEP 89.874-000, 3 

na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina. Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil 4 

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

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

Convocação nº 03/2019, do dia 10/05/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM dia 7 

13/05/2019, tendo como ordem do dia: Abertura da Assembleia e aprovação da Ata da Assembleia 8 

anterior; Questões pertinentes a Saúde Pública: Sra. Miriane Sartori - Coordenadora do Colegiado 9 

de Saúde e Secretária de Saúde de Maravilha; Cicloturismo- Sr. Alexandre Fagundes - Presidente 10 

do COSEMS e Secretário de Saúde de Cunha Porã; Assuntos Administrativos: Presidente Daniel; 11 

Prestação de contas referente os meses de março e abril de 2019; Assuntos gerais: - Colegiado de 12 

Esportes; - Resolução nº 004/2019; - Comitê das Antas; Palavra livre. Inicialmente o Presidente da 13 

AMERIOS, Sr. Daniel Kothe - Prefeito de Saudades fez a abertura da Assembleia Geral, 14 

agradecendo a presença de todos, onde cumprimentou todos os presentes, falando de sua alegria em 15 

recebê-los, passando de imediato para a apreciação da Ata da Assembleia anterior, onde colocou em 16 

votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade.  Logo após, o Presidente Daniel passou a 17 

palavra a Sra. Miriane Sartori - Coordenadora do Colegiado de Saúde e Secretária de Saúde de 18 

Maravilha para abordar questões pertinentes a Saúde Pública. A Sra. Miriane iniciou sua fala 19 

relatando que os Secretários de Saúde estão preocupados com relação ao funcionamento do 20 

Consórcio CIGAMEROS, sendo na questão administrativa e nos valores pagos pelos medicamentos, 21 

elencando que vários itens o Consórcio CIGAMERIOS possui valor superior ao Consórcio de São 22 

Miguel do Oeste. Também, relataram a demora na entrega dos medicamentos básicos, dificultando 23 

o atendimento farmacêutico, e com isso, os municípios precisam comprar esses itens fora da 24 

licitação, para suprir sua demanda. Salientaram que é necessário reestruturar o Consórcio para que 25 

atinja o objetivo proposto, sendo que a sugestão é que o CIGAMERIOS adote o pregão presencial e 26 

eletrônico, no sentido de diminuir o valor pago. Os Prefeitos se posicionaram, fizeram suas 27 

colocações, onde colocaram que se o problema é interno deverá ser solucionado o mais breve 28 

possível, porque quem está sofrendo as consequências são os municípios e isso deve ser tratado com 29 

responsabilidade. O Presidente Daniel encerrou a fala sugerindo o seguinte: alterar para as duas 30 

formas de pregão, sendo eletrônico e presencial, verificar o período de lançamento dos Editais e 31 

planejamento e organização da equipe, buscando resolutividade. O Coordenador do CIGAMERIOS, 32 

Sr. Francisco Valdeci de Almeida se posicionou e disse que irá se adequar as exigências solicitadas. 33 

Encerrando esse assunto o Presidente passou a palavra ao Sr. Alexandre Fagundes - Presidente do 34 

COSEMS e Secretário de Saúde de Cunha Porã, para abordar sobre os Circuitos do Cicloturismo, 35 

onde o mesmo abordou sobre o objetivo, qualidade de vida, aventuras, ecoturismo, integração entre 36 

as pessoas, valor econômico, explicando o que é necessário para a elaboração do Circuito de 37 

Cicloturismo, sendo a parte legal e funcionamento a exemplo do que acontece no Vale Europeu. 38 

Encerrou, pedindo autorização da Assembleia para incluir esse projeto para ser realizado via 39 

CIGAMERIOS, dizendo que os custos não são elevados, sendo aprovado por todos os presentes esse 40 

projeto via AMERIOS. Logo após, o Presidente passou para os assuntos administrativos, sendo que 41 

o primeiro com relação ao Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal, que 42 

acontecerá em São Miguel do Oeste no dia 1º de julho. Depois de apresentado o tema, relatado as 43 

despesas do evento, foi acordado por unanimidade dos presentes quanto ao rateio das despesas do 44 

evento com a AMEOSC, sendo que a AMERIOS fica autorizada a efetuar esse pagamento mediante 45 

nota fiscal, de 50% do valor. Na sequencia, o Presidente Daniel abordou sobre o Núcleo de Gestão 46 

de Convênios (NGC), uma parceira com o Governo do Estado e a Federação Catarinense de 47 
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Municípios - FECAM em todas as regiões de Santa Catarina. Disse que com a desativação das 48 

Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs), essas estruturas farão o gerenciamento de 49 

convênios novos e antigos celebrados entre Estado e Prefeituras. A proposta de criação dos NGCs 50 

foi feita pela Casa Civil, sendo que os núcleos estão vinculados à Secretaria da Casa Civil, e, contarão 51 

com servidores efetivos Estaduais e funcionarão dentro das Associações. Para tanto o Termo de 52 

Cooperação Técnica estabelece as obrigações de cada um. Depois de amplamente discutidos, os 53 

Prefeitos e a Prefeita definiram que o Presidente Daniel irá averiguar essa questão amanhã, na 54 

reunião com a Casa Civil e posteriormente reunirá a Diretoria Executiva e passará um 55 

posicionamento aos prefeitos quanto à liberação da sala, para que seja instalado o escritório de 56 

Núcleos de Gestão de Convênios (NGC), na sede da AMERIOS, ressaltando que caso a sala for 57 

cedida, os funcionários deverão se adaptar ao horário de expediente da AMERIOS. Quanto ao 58 

convênio com o Governo do ESTADO e Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE, com relação à 59 

manutenção das Rodovias Estaduais, informou que amanhã dia 30 de maio, às 10h, haverá reunião 60 

com a Casa Civil, com o Consórcio CIDIR, AMERIOS e AMOSC, para definir esse assunto. Os 61 

Prefeitos se posicionaram colocando a situação, relatando os pontos positivos e negativos, referente 62 

esse assunto, onde o Dr. Arnildo fez uma breve explicação com relação o Termo de Cooperação. O 63 

Prefeito Ricardo manifestou sua preocupação com relação às Rodovias, dizendo ser necessário que 64 

algo seja feito para melhorar a qualidade de vida e a segurança das pessoas. Logo após, o Dr. Arnildo, 65 

Assessor Jurídico abordou sobre a necessidade de contratação de licenças dos programas de 66 

informática do setor de engenharia, principalmente os relacionados ao desenho e demais pacotes de 67 

serviços, devido às novas exigências relacionadas ao Decreto Federal n. 9.377, de 17 de maio de 68 

2018, que institui a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling - BIM 69 

do Brasil. Apresentou propostas de preços das licenças que giram em torno de 40 mil reais por ano 70 

para todos os programas. Debatido e discutido, a Assembleia Geral da AMERIOS, concordou com 71 

a argumentação do Assessor Jurídico e autorizou o Presidente a dar início nos trâmites legais e 72 

providencias necessárias para que o setor de engenharia, que presta excelentes serviços de forma 73 

competente e gratuita para os municípios associados, contrate os serviços da forma que determina o 74 

Regulamento de Contratação da AMERIOS, Resolução n. 012/2018. Portanto, os Prefeitos e a 75 

Prefeita aprovaram por unanimidade, devendo ser utilizado recurso próprio existente em aplicação 76 

da AMERIOS dos anos anteriores. Também, a Assembleia aprovou que o Presidente, juntamente 77 

com a Diretoria Executiva, proceda à venda dos veículos da AMERIOS, sendo o LINEA e o SIENA, 78 

por dois carros mais leves e econômicos, sugerindo que seja um veículo com motor 1.0 e outro 79 

veículo com motor 1.6, tendo como razão fundamental a redução no custeio em manutenção e 80 

combustíveis, visto que os existentes são veículos pesados, com alto consumo e custeio de 81 

manutenção elevado, além de já terem elevada idade, podem gerar riscos para os funcionários no 82 

deslocamento à serviço para os municípios associados. Encerrando esse assunto, o Presidente 83 

prosseguiu com a pauta do dia, pedindo para que fosse apresentada pela Assessora Administrativa e 84 

Financeira a Prestação de contas referente os meses de março e abril de 2019, bem como o 85 

detalhamento das despesas e receitas aos Prefeitos, relatando que o mesmo possui parecer favorável 86 

do Conselho Fiscal. Colocado em votação, ambos foram aprovados por unanimidade. Nos assuntos 87 

gerais, foi tratado sobre: Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Antas, onde o Sr. Nelson Tresoldi 88 

de Campo Erê, abordou sobre o Comitê, falando das Bacias Contíguas e Afluentes do Peperi-Guaçú, 89 

onde disse que a Bacia hidrográfica é a região compreendida por um território e por diversos cursos 90 

d’água. O fórum é grupo de pessoas que se reúnem para discutir sobre um interesse comum - o uso 91 

d’água na bacia, sendo que a Bacia Hidrográfica do Rio das Antas possui 35 municípios em uma 92 

área de 5.962 Km². O comitê contém 32 entidades ativas e representadas, sendo uma entidade pública 93 

(usuários, sociedade e órgãos públicos), não tem fins lucrativos, sendo um trabalho voluntário. Os 94 
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comitês decidem sobre: o uso que a sociedade quer fazer das águas; o que é preciso fazer para que 95 

as águas tenham condições de qualidade (instrumentos de gestão); propõe critérios de outorga na 96 

bacia; sugere os mecanismos de cobrança e valores a serem cobrados; decide onde e em que serão 97 

gastos os recursos; e estimula programas de educação ambiental e o uso de tecnologias que 98 

possibilitem o uso sustentável dos recursos hídricos. O Sr. Nelson reforçou a importância da 99 

participação dos municípios, sendo que os assuntos tratados são muito importantes para os 100 

municípios. Logo após, a Assembleia contou com a presença do Sr. Edinar Zardo, do município de 101 

Maravilha, neste ato representando o Sr. Fabrício Eberardt coordenador do Colegiado de Esportes, 102 

onde iniciou sua fala dizendo que o Colegiado de Esportes se reuniu e a sugestão do mesmo é a 103 

inclusão de uma modalidade para os Prefeitos e a Prefeita, juntamente com os seus cônjuges, ou seja, 104 

uma dança, durante o horário de meio-dia, sendo aprovado pelos presentes. Também, em sua fala 105 

pediu apoio aos Prefeitos e a Prefeita quanto aos eventos nos municípios. E para finalizar, pediu a 106 

possibilidade de realizar a compra de material esportivo via CIGAMERIOS, onde esse tema será 107 

discutido posteriormente na Assembleia do CIGAMERIOS. Também nos assuntos gerais, a 108 

Assembleia contou com a presença da Arquiteta Marlize Todescatto, onde apresentou o orçamento 109 

para o conserto do telhado do auditório, sendo: Contratação de serviços de substituição de madeiras 110 

danificadas, pinturas e aplicação de veda calha nos beirais e espelhos do prédio da AMERIOS, no 111 

valor: R$ 4.850,00, sendo aprovado. Também foi relatado o teor da Resolução nº 004/2019, a qual 112 

dispõe sobre a baixa de bens patrimoniais da AMERIOS, por terem se tornados inservíveis para os 113 

serviços e sem valor econômico, sendo a mesma aprovada. Ainda, o Presidente Daniel informou que 114 

recebeu Ofício do Conselho de Segurança Comunitária de Maravilha - CONSEG, onde reivindica a 115 

INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL no Município de Maravilha/SC. Não havendo mais 116 

nada a tratar, o Presidente encerrou a Assembleia Geral e mandou lavrar a presente ata, que após 117 

lida, foi aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes. Maravilha/SC, 29 de maio de 118 

2019. 119 


