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ATA Nº. 004/2017 1 

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

Entre Rios AMERIOS, com sede na Avenida Euclides da Cunha, 160, Centro, CEP 89874-000, na cidade 3 
de Maravilha, Estado de Santa Catarina. Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às 4 

oito horas e trinta minutos, no auditório da AMERIOS, em Maravilha/Santa Catarina reuniram-se os 5 
Prefeitos e a Prefeita para a quarta Assembleia Geral do exercício de 2017, em atendimento ao Edital de 6 
Convocação nº 03/2017, do dia 12/05/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM dia 7 
22/05/2017, tendo como ordem do dia: Entrega do Prêmio Município Sustentável - Deliberações da 8 

Assembleia da FECAM, projetos e ações - Sr. Celso Vedana - Diretor Institucional; Resíduos Sólidos - 9 
Encaminhamentos, propostas e definição do orçamento para o exercício de 2018 - Presidente Jairo 10 
Rivelino Ebeling; Apresentação de cronograma para a realização do III Aperfeiçoamento para 11 
Merendeiras e Serventes da AMERIOS, com a Secretária de Educação de Maravilha, Rosimeri B. R. da 12 
Silva - Presidente do Colegiado de Educação e a Nutricionista Adriana F. Motter - Presidente do 13 

Colegiado de Nutricionistas; Apresentação de convite para realização de reunião com o TCE (18/08), 14 
Participação no 13º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e 15 
Controladores Internos Municipais, nos dias 20, 21 e 22/06, em Florianópolis/SC e eventos relacionados  16 
- Sra. Janice Muller- Contadora de Modelo e Coordenadora Geral  do Colegiado de Secretários de 17 

Administração e Fazenda, Contabilidade e Controle Interno; Definição quanto à participação no Ciclo de 18 
Estudos do TCE, dia 11/07, em São Miguel do Oeste - Presidente Jairo; Prestação de Contas dos meses de 19 
março e abril de 2017; L2 Consultoria & Assessoria na área da Agricultura - Sr. Clair Lorenzet; 20 
Inicialmente o Presidente da AMERIOS, Sr. Jairo Rivelino Ebeling - Prefeito de Cunha Porã fez a 21 

abertura da Assembleia Geral, agradecendo a presença de todos, onde cumprimentou os presentes, 22 

falando de sua alegria em recebê-los nesta Assembleia.  O primeiro assunto foi com relação aprovação da 23 
ata da Assembleia anterior, onde o Presidente colocou em apreciação, sendo a mesma aprovada por 24 
unanimidade pelos Prefeitos e a Prefeita. O Presidente na sequência passou de imediato a palavra ao Sr. 25 

Celso Vedana - Diretor Institucional da FECAM, o qual abordou sobre o veto do ISS ontem, relatando a 26 
conquista aos municípios, que foi almejada graças a mobilização de todos, bem como a questão do DOM, 27 

salientando a importância do trabalho conjunto para obter êxito. Logo após abordou sobre o Projeto de 28 
Indicadores, ressaltando que o objetivo do SIDEMS é auxiliar os gestores e instituições a transportar os 29 
municípios e regiões catarinenses a patamares mais elevados de desenvolvimento, sendo que o sistema 30 

relata os índices em seus diversos segmentos, proporcionado ao Gestor um monitoramento do 31 

desenvolvimento sustentável e estimula a alocação eficaz de recursos. E para finalizar mostrou a situação 32 
dos Municípios, da região da AMERIOS, em comparação com índice do Estado, relatando suas variáveis 33 
que compõem o indicador, bem como, entregou um material explicativo aos municípios. Diante disso, 34 

agradeceu o convite, colocando-se a disposição, deixando de sugestão que a AMERIOS tenha um 35 
profissional que controle esses dados, bem como faça a avaliação dos índices. Também, na sequencia 36 

entregou 2º Prêmio Município Sustentável, para os municípios de Maravilha e Palmitos, o qual 37 
parabenizou pela conquista. Logo após, o Presidente Jairo Rivelino Ebeling abordou sobre o 38 

CIGAMERIOS, a questão legalização e definição do orçamento para o exercício de 2018, sendo que 39 
informou a situação dos municípios quanto aos encaminhamentos das leis municipais e os decretos 40 
relacionados ao PIGIRS/CIGAMERIOS. Disse que alguns municípios ainda não entregaram cópia das 41 
respectivas leis porque estão em trâmites na Camara de vereadores e somente poderá ser dado início aos 42 
trabalhos do PIGIRS quando todos os municípios estiverem com a documentação em dia, colocando-se a 43 

disposição dos municípios que ainda não aprovaram a lei na Câmara de Vereadores. Em seguida, passou-44 
se a discutir sobre a rubrica orçamentária a ser incluída no PPA dos municípios destinados a manutenção 45 

do Consórcio CIGAMERIOS, que depois de amplamente discutido, foi colocado em votação pelo 46 
Presidente e aprovado por unanimidade o repasse entre R$ 0,30 a R$ 0,50 centavos por habitante/mês 47 
para cada município consorciado ao CIGAMERIOS, a partir do ano de 2018. Ficou deliberado que os 48 
trâmites documentais e encaminhamentos necessários do Consórcio CIGAMERIOS para com os 49 
municípios consorciados será organizado e providenciado pelo Assessor Jurídico da AMERIOS. Logo 50 

após, o Presidente Jairo convidou  a Secretária de Educação de Maravilha, Rosimeri B. R. da Silva - 51 
Presidente do Colegiado de Educação e a Nutricionista Adriana F. Motter - Presidente do Colegiado de 52 
Nutricionistas para apresentar o projeto III Aperfeiçoamento para Merendeiras e Serventes da AMERIOS, 53 

o qual está programado para o dia 26 de julho, e tem por objetivo auxiliar na formação e aperfeiçoamento 54 
dos profissionais proporcionando momentos de motivação, valorizando o trabalho em equipe e aplicando 55 
conceitos de segurança, e qualidade higiênico-sanitária dos alimentos de forma prática no dia-a-dia de 56 
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suas atividades, fazendo com que o PNAE seja desenvolvido de uma forma plena. Assim como objetiva 57 
fazer com que estes profissionais tenham um melhor envolvimento com seu local de trabalho, garantindo 58 

e contribuindo para uma melhor qualidade de vida de nossos munícipes. Para tanto, foram apresentados 59 
os custos com os palestrantes, o lanche, certificado e material. Diante disso, tendo em vista que a EGEM 60 

cobra uma taxa administrativa para prestar esse serviço, os Prefeitos e a Prefeita sugeriram que seja 61 
contratado profissionais/palestrantes que emitam nota fiscal de pessoa jurídica diretamente aos 62 
municípios para diminuir os custos e/ou também sugeriram que as nutricionistas da AMERIOS 63 
promovam essas palestras. O mesmo procedimento será com relação ao lanche, sendo que a empresa 64 

contratada deverá emitir nota fiscal diretamente ao município, conforme o número de participantes. Com 65 
relação ao certificado ficou deliberado que o Colegiado das Nutricionistas elaborará um modelo padrão, o 66 
qual será enviado aos municípios para que cada nutricionista faça a impressão aos seus participantes. E 67 
para encerrar, os Prefeitos e a Prefeita aprovaram o evento, o qual parabenizaram as nutricionistas pela 68 
iniciativa, e deixaram para as profissionais repensar com relação à data de evento, devido à questão das 69 

creches. Logo após, o Sr. Clair Lorenzet, sócio da empresa L2 Consultoria & Assessoria na área da 70 
Agricultura apresentou proposta de trabalho, onde disse que montaram uma equipe multidisciplinar para 71 
atender as diversas áreas, sendo que a Empresa realiza palestras, treinamentos, eventos, enfim, toda a 72 
parte da assistência técnica, colocando-se a disposição dos municípios caso tenham interesse. Salientou 73 

que objetivo é trabalhar com as pequenas agroindústrias, promovendo o desenvolvimento da região. Na 74 
sequencia o Presidente abordou que recebeu um convite do TCE/SC para promover um encontro entre 75 
Prefeitos, Técnicos, Contadores e Controladores Internos no dia 18 de agosto, para abordar sobre a IN 20, 76 
E-sfinge, informática, com o Diretor da DGCE, Carlos Tramontin, da DMU, Moisés Hoegenn e o 77 

servidor Geraldo José Gomes, sendo aprovado. Também o Presidente relatou quanto à participação no 13º 78 

Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos 79 
Municipais, nos dias 20, 21 e 22/06, em Florianópolis/SC, onde disse que o Colegiado se reunirá sexta-80 
feira, dia 02/06 para definir o transporte entre outros assuntos. Também relatou quanto a participação no 81 

Ciclo de Estudos do TCE, dia 11/07, em São Miguel do Oeste, onde a AMEOSC, solicitou um apoio 82 
financeiro para custear as despesas desse evento no valor de 50%, ou seja,  R$ 2.500,00, sendo aprovado 83 

pelos Prefeitos e a Prefeita.Também, o Presidente pediu aos Prefeitos e a Prefeita do interesse em realizar 84 
um evento com a Promotora na AMERIOS, direcionado aos Prefeitos, Contadores, Controle Interno e 85 
Secretários, sendo aprovado. Logo após, foi entregue a prestação de Contas dos meses de março e abril de 86 

2017, sendo aprovados por unanimidade. E para finalizar deixou a palavra livre. Não havendo mais nada 87 

a tratar, o Presidente encerrou a Assembleia Geral e mandou lavrar a presente ata, que após conferido 88 
pelo Assessor Jurídico, foi lida e aprovada e segue assinada pelos presentes. Maravilha/SC, 31 de maio de 89 
2017. 90 


