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ATA Nº. 005/2017 1 
Ata da centésima septuagésima quarta 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 dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às nove 4 

horas, no auditório da AMERIOS, em Maravilha/Santa Catarina reuniram-se os Prefeitos e a Prefeita para 5 
a quinta Assembleia Geral do exercício de 2017, em atendimento ao Edital de Convocação nº 04/2017, do 6 
dia 19/06/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM dia 22/06/2017, tendo como ordem do 7 
dia: Brucelose e Tuberculose no rebanho leiteiro - Sr. Rubens Diniz - Coordenador do Colegiado Regional 8 

de Secretários Municipais de Agricultura dos Municípios do Entre Rios – AMERIOS e Secretário de 9 
Agricultura de Caibi; CIGAMERIOS – Documentos Legais- Presidente Jairo; Projetos – Solicitação do 10 
município de Maravilha- Presidente Jairo; Prestação de Contas referente o mês de maio de 2017; Assuntos 11 
diversos – Resolução. Inicialmente o Presidente da AMERIOS, Sr. Jairo Rivelino Ebeling - Prefeito de 12 
Cunha Porã fez a abertura da Assembleia Geral, agradecendo a presença de todos, onde cumprimentou os 13 

presentes, falando de sua alegria em recebê-los nesta Assembleia.  O primeiro assunto foi com relação 14 
aprovação da ata da Assembleia anterior, onde o Presidente colocou em apreciação, sendo a mesma 15 
aprovada por unanimidade pelos Prefeitos e a Prefeita. O Presidente Jairo falou de sua alegria em contar 16 
com a presença do Deputado Federal, Sr. Celso Maldaner, o qual passou a palavra de imediato. O Deputado 17 
iniciou sua fala relatando os projetos e ações para a região e na oportunidade convidou todos para reunião 18 

no próximo dia três de julho, segunda-feira, às 16h, no auditório da Câmara de Vereadores, em São Miguel 19 
do Oeste/Santa Catarina, com a presença do Ministro dos Transportes, Sr. Maurício Quintella e o Diretor 20 

Geral do DNIT, Sr. Valter Casemiro Silveira. Disse que o encontro tem por objetivo discutir, debater e 21 
esclarecer alguns pontos sobre a situação calamitosa em que se encontram as rodovias BRs 282, 158 e 163, 22 
no extremo este. E para finalizar esse assunto, os Prefeitos e a Prefeita agendaram uma reunião às 19h, em 23 
Maravilha/SC, ficando a critério de cada Prefeito convidar os representantes de seu município. O Deputado 24 

encerrou sua fala, agradecendo a oportunidade e enfatizou sua preocupação com os municípios, onde os 25 
Prefeitos puderam fazer seus questionamentos e sanar suas dúvidas. Na oportunidade, o Presidente Jairo 26 

pediu autorização da Assembleia para a aquisição de um som novo para auditório, sendo aprovado por 27 
unanimidade, em virtude que o atual é muito antigo. Na sequencia a Assembleia contou com a participação 28 
do Sr. Rubens Diniz - Coordenador do Colegiado Regional de Secretários Municipais de Agricultura dos 29 

Municípios do Entre Rios - AMERIOS e Secretário de Agricultura de Caibi o qual abordou sobre a 30 
Brucelose e Tuberculose no rebanho leiteiro, relatando a preocupação do Colegiado no que tange a saúde 31 

pública, repassando os casos existentes de Brucelose e Tuberculose nos municípios e os encaminhamentos 32 

até o momento. Mencionou os relatos da reunião realizada no último dia oito de junho, na sede da 33 

AMERIOS, onde estiveram presentes os Prefeitos, a Prefeita, Secretários de Agricultura, Secretários de 34 
Saúde, representantes das Empresas de Laticínios e Cooperativas, Engenheiros Agrônomos, Médicos 35 
Veterinários dos municípios, ICASA, demais autoridades e convidados. Relatou que o objetivo do 36 
Colegiado de Secretários de Agricultura da AMERIOS é buscar alternativas para prevenir o afastamento 37 

dessa doença, evitando que se torne um problema a população e as Administrações, onde pediu apoio de 38 
todos no sentido de conscientizar os Produtores de Leite quanto à realização de exames preventivos de 39 
Brucelose e Tuberculose para evitar uma possível contaminação. Finalizou sua fala, agradecendo a 40 
oportunidade, onde os Prefeitos, a Prefeita e os Secretários fizeram seus questionamentos e apontamentos. 41 
Logo após, o Dr. Arnildo apresentou o Contrato de Rateio do CIGAMERIOS e a Minuta de Lei conforme 42 

aprovado na última Assembleia dos Prefeitos, dia 30/05, o repasse de R$ 0,30 a R$ 0,50 mensal para o 43 
CIGAMERIOS, para que os mesmos encaminhem essa Lei a Câmara de Vereadores, dizendo que para o 44 
pleno funcionamento do consórcio CIGAMERIOS, depende da aprovação da Lei de repasse, conforme 45 

rubrica orçamentária dos respectivos municípios que incluíram no PPA/LOA, assim como a formalização 46 
do Contrato de Rateio no final do corrente ano, para o exercício de 2018. Ato contínuo, o assessor jurídico 47 
apresentou os documentos que habilitaram o município de Campo Erê a participar do consórcio 48 
CIGAMERIOS, sendo: Lei n. 2003/2017 - Ratifica o Protocolo de Intenções, Lei n. 2004/2017 – Autoriza 49 
participar do PIGIRS, Decreto n. 1.212/2017 – Nomeia Comitê Diretor Local do PIGIRS, Contrato de 50 
Programa n. 001/2017 com o 1º Termo Aditivo alterando o objeto em 05/06/2017. Concluída a explanação 51 
pelo assessor jurídico, o presidente colocou em deliberação e votação pela inclusão do município de Campo 52 
Erê como subscritor do protocolo de intenções do CIGAMERIOS, de forma que fica assegurado, participar 53 
de todos os projetos e planos na forma consorciada com os demais municípios, sendo aprovado por 54 
unanimidade pela Assembleia Geral, atendendo, portanto, a cláusula 2ª, parágrafo 3º do protocolo de 55 
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intenções. E para finalizar o assunto do CIGAMERIOS, o Presidente Jairo informou estão aguardando os 56 

municípios que faltam nomear os participantes do Comitê Diretor Local do PIGIRS, e segundo o Presidente 57 
Jairo a intenção é emitir os ofícios ainda no mês de julho, para convocar esses membros. Informou que essa 58 
reunião será coordenada e presidida pelo Sr. Eloi Líbano - Prefeito de Caibi, em virtude de sua grande 59 

experiência e conhecimento na área. O Presidente Jairo também informou que todos os relatórios e trabalhos 60 
da entidade, estão disponíveis no site da AMERIOS a título de conhecimento, controle e gestão. Com 61 
relação ao Banco de Preços em Saúde (BPS), o Assessor Jurídico sugeriu que os Prefeitos nomeiam e 62 
delegam as funções por Decreto municipal a um servidor da Saúde, que deverá efetuar o cadastro e manter 63 

o sistema Banco de Preços em Saúde (BPS) atualizado, inserindo todos os itens da licitação ou compra por 64 
dispensa, eis que a fiscalização cabe a ANVISA e ao Ministério Público Federal que cobrarão dos 65 
Secretários de Saúde.  Na sequencia o Presidente Jairo abordou sobre o pedido de Maravilha quanto à 66 
contratação de mais um profissional de engenharia para submeter os processos de parcelamento de solo 67 
(loteamentos, desdobros, unificações, desmembramentos) dos Municípios, para que sejam analisados pela 68 

equipe da AMERIOS, e recebam os devidos pareceres de aprovação ou reprovação na mesma sistemática 69 
que vem ocorrendo com análise das edificações unifamiliares e multifamiliares. Para tanto, o município de 70 
Maravilha se propôs a aumentar o repasse para a Associação para auxiliar o custeio desse profissional de 71 
engenharia a ser contratado, tendo em vista que a demanda do município de Maravilha é muito superior em 72 
comparação aos demais municípios. Os Prefeitos fizeram seus apontamentos e questionamentos e ficou 73 

deliberado que este assunto será definido na próxima reunião. Na sequencia, os Prefeitos questionaram o 74 
setor de engenheira e arquitetura, onde a arquiteta Marlize relatou sua preocupação com o setor, relatando 75 

que está ciente dos atrasos, mas isso está ocorrendo devido às novas exigências para a realização dos 76 
projetos e a grande demanda dos municípios, conforme as solicitações. Disse que é humanamente 77 
impossível atender todos os pedidos dos municípios de forma ágil, com a equipe existente. Diante disso, os 78 
Prefeitos e a Prefeita agendaram uma reunião para tratar dos projetos de engenharia civil, arquitetura, em 79 

especial sobre o funcionamento, no próximo dia 7 de julho, sexta-feira, às 9h, na sala de reuniões da 80 
AMERIOS. Logo após, foi entregue a Prestação de Contas referente o mês de maio de 2017, que colocado 81 

em votação, foi aprovada por unanimidade. Nos assuntos diversos, o Presidente abordou sobre a Resolução 82 
nº 010/2017, o qual dispõe sobre a baixa de bens inservíveis e sem valor econômico do patrimônio da 83 
AMERIOS, sendo aprovada por unanimidade. Também na sequencia abordou sobre a necessidade de 84 

adquirir um Programa para a Engenheira, sendo um sistema para realizar projeto Estrutural para realizar o 85 
cálculo de Concreto Armado e Pré-moldado (TQS UNIPRO12+ PREO Limitado), com intuito de agilizar 86 

os projetos, o qual pediu autorização para a Assembleia. O valor do sistema é R$ 14.040,00 (Quatorze mil 87 

e quarenta reais), sendo aprovado pelos Prefeitos e a Prefeita por unanimidade. Logo após, informou que a 88 

AMERIOS estará promovendo Palestra/diálogo dia 14/9/2017, às 9 horas, com a Dra. Cristiane Weimer, 89 
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maravilha, onde serão 90 
disponibilizadas seis vagas por município. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a 91 
Assembleia Geral e mandou lavrar a presente ata, que após conferido pelo Assessor Jurídico, foi lida e 92 

aprovada e segue assinada pelos presentes. Maravilha/SC, 30 de junho de 2017. 93 


