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ATA Nº. 007/2017 1 
Ata da centésima septuagésima sexta Assembleia Geral de Prefeitos da Associação dos Municípios do Entre 2 
Rios AMERIOS, com sede na Avenida Euclides da Cunha, 160, Centro, CEP 89874-000, na cidade de 3 

Maravilha, Estado de Santa Catarina. Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às oito 4 
horas e trinta minutos, no auditório da AMERIOS, em Maravilha/Santa Catarina reuniram-se os Prefeitos e a 5 
Prefeita para a Assembleia Geral, em atendimento ao Edital de Convocação nº 06/2017, do dia 07/08/2017, 6 
publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM dia 10/08/2017, tendo como ordem do dia: ARIS – Projetos 7 
e Ações, Homologação dos novos municípios que ingressaram na ARIS e Sistema de Abastecimento de Água 8 

Rural (Análise da Água), com o Sr. Adir Faccio – Diretor Geral e Sr. José Francisco Mora - Biólogo; Planos 9 
de Cultura - Sra. Rosi Inácia Reichert Heineck– Coordenadora do Colegiado de Cultura da AMERIOS e 10 
Diretora de Cultura de Maravilha; ZAGONEL - Iluminação Profissional – Sr. Jorge Luis Kammler; Empresa 11 
Recolhe – Coleta de Animais Mortos;Lei do ISS- Definição de tarifa única para a região da AMERIOS/Lei do 12 
13º salário para Agentes Políticos– Presidente Jairo Rivelino Ebeling; Prestação de Contas referente os meses 13 

de junho e julho de 2017; Assuntos diversos: - FUNDOSOCIAL, FNDE, FUNDAN (projetos) e Cirurgias 14 
Eletivas; Inicialmente o Presidente da AMERIOS, Sr. Jairo Rivelino Ebeling - Prefeito de Cunha Porã fez a 15 
abertura da Assembleia Geral, agradecendo a presença de todos, onde cumprimentou os presentes, falando de 16 
sua alegria em recebê-los nesta Assembleia.  O primeiro assunto foi com relação aprovação das atas das 17 

Assembleias anteriores, onde o Presidente colocou em apreciação, sendo as mesmas aprovadas por 18 
unanimidade pelos Prefeitos e a Prefeita. Onde o Presidente repassou de imediato a palavra ao Sr. Adir Faccio 19 
- Diretor Geral da ARIS, onde pediu ao Prefeito Eloi Líbano de Caibi e neste ato representando o Presidente 20 
da ARIS para fazer a leitura do Edital da Assembleia Geral Extraordinária da Agência Reguladora 21 

Intermunicipal – ARIS, bem como a abertura da Assembleia, a qual justificou o motivo da reunião no que se 22 

refere ao pedido de homologação quanto ao ingresso de novos  municípios para 2017. Os Prefeitos se 23 
pronunciaram positivamente após a apresentação e aprovaram o ingresso de todos os municípios, conforme 24 
solicitações apresentadas. Na sequencia o Senhor Adir apresentou o projeto TRATASAN, que tem por 25 

objetivo a gestão de soluções individuais descentralizadas como alternativa na impossibilidade técnica e 26 
financeira de implantação de sistemas convencionais de rede coletora e estações de tratamento de esgotamento 27 

sanitário, com apoio dos municípios para a elaboração do diagnóstico dos sistemas individuais de tratamento 28 
de esgoto, o qual salientou que o programa propõe o estabelecimento de medidas que possibilitem avaliar as 29 
condições da destinação de esgotos sanitários das edificações urbanas e posterior conduta de incentivo a 30 

implementação de soluções adequadas, repassando as obrigações da ARIS e dos municípios para formalizar 31 

essa parceria. Disse que  a ARIS tem como objetivo auxiliar financeiramente esse diagnóstico através do 32 
Consórcio CIGAMERIOS na contratação de empresa que preste serviço na área de engenheira sanitária. Na 33 
AMERIOS, serão contemplados 15 municípios, com exceção de Maravilha e Palmitos devido ao número de 34 

habitantes. E para finalizar essa fala, disse que esse projeto só terá êxito se o município dispuser de sua equipe 35 
para auxiliar e orientar a empresa contratada na identificação das casas e os técnicos de vigilância prestem 36 

toda a assessoria local. O Presidente deixou a palavra livre, onde os Prefeitos e a Prefeita se manifestaram 37 
positivamente para a realização deste projeto via CIGAMERIOS, onde foi aprovado, só ficando pendente para 38 

verificar a parte legal do CIGAMERIOS em virtude que o mesmo não possui orçamento e está aguardando as 39 
Leis dos municípios de aprovação do repasse financeiro. Logo após o Sr. José Francisco Mora - Biólogo  da 40 
ARIS abordou sobre o Sistema de Abastecimento de Água Rural -Análise da Água, o qual relatou sua 41 
preocupação em virtude  de que alguns municípios não possuem estrutura e condições para fazer análise, onde 42 
de imediato o Prefeito Daniel Kothe de Saudades disse que possui um Laboratório instalado e tem 43 

possibilidade de realizar essas análises aos municípios, colocando a disposição. Para encaminhamento, ficou 44 

deliberado que o Sr. José irá averiguar o custo dos exames no Laboratório de Saudades e apresentar uma 45 

proposta na próxima Assembleia aos Prefeitos. Logo após, a Sra. Rosi Inácia Reichert Heineck– Coordenadora 46 
do Colegiado de Cultura da AMERIOS e Diretora de Cultura de Maravilha abordou sobre o Plano de Cultura, 47 
onde apresentou a situação de cada município no que se refere ao Sistema Nacional de Cultura -SNC, bem 48 
como a questão da criação dos fundos e o valor destinado. Os Prefeitos fizeram seus questionamentos, onde a 49 
Sra. Rosi respondeu todos, salientando que para receber recursos Estaduais ou Federais há necessidade de ter 50 
esse Fundo Municipal de Cultura constituído. E para finalizar ficou a critério de cada município a forma de 51 
elaborar o Plano de Cultura sendo sugerido contratar uma empresa especializada para prestar esse serviço, 52 
devido a grande demanda de trabalho no que se refere à coleta de informações, diagnósticos e conferencias. 53 

Logo após, abriu-se espaço para a Empresa Zagonel fazer uma breve apresentação do seu produto para 54 
iluminação pública através de LED, ressaltando o custo benefício dessa nova tecnologia. E para finalizar 55 
destacaram que a forma legal adquirir os seus produtos é via licitação. Logo após, o Sr. Alexandre Fagundes 56 
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– Secretário de Saúde de Cunha Porã falou em nome do Colegiado de Saúde sobre os trabalhos desenvolvidos 57 

neste período para conseguir credenciar profissionais para realizar cirurgias aos pacientes, com um custo 58 
menor. Disse que já se reuniram várias vezes com os profissionais buscando alternativas para minimizar esse 59 

problema e em especial diminuir as filas. E o objetivo do colegiado de saúde é buscar soluções consorciadas 60 
para resolver de forma conjunta. Para tanto, informou que o Hospital de Saudades está se adequando para o 61 
credenciamento de cirurgias, bem como a Fundação Hospitalar e Assistencial de Cunha Porã. Finalizando 62 
relatou que o Hospital de Cunha Porã irá ofertar esse serviço aos municípios nas áreas de cirurgia geral, 63 
cirurgia ginecológica, cirurgia ortopédica e cirurgia otorrino, com objetivo de suprir a demanda represada de 64 

cirurgias eletivas nos municípios da região da AMERIOS. Logo após, estiveram presente os representantes da 65 
Empresa Transporte e Coleta Previatti, situada na Linha Central- Cunha Porã,  onde apresentaram o Projeto 66 
Piloto Recolhe para recolhimento, transporte e destinação correta de animais mortos das propriedades rurais, 67 
dizendo que o projeto foi criado pensando na preocupação dos setores produtivos de suínos, bovinos de leite, 68 
de corte, aves, agroindústrias e entidades ligadas ao meio ambiente para garantir a biosseguridade no 69 

recolhimento e destinação de animais mortos (carcaças) das propriedades rurais de Santa Catarina e também 70 
amenizar os impactos ambientais, trabalhistas e econômicos, buscando assim  a destinação segura e viável por 71 
meio de Unidades Processadoras de Referência, as quais são responsáveis pelo recebimento, processamento e 72 
transformação em produto final. Para finalizar, destacaram que a forma legal da empresa prestar esses serviços 73 

aos municípios é através  de licitação. Na sequencia o Dr. Arnildo abordou sobre a Lei do ISS, destacando que 74 
tudo consta na minuta do novo código tributário a ser encaminhado para os municípios para que sirva de base, 75 
contudo, destacou que a unificação da alíquota do ISS entre todos os municípios, já está prejudicada, visto que 76 
alguns municípios já aprovaram o seu Código Tributário Municipal com respectivas alíquotas, que por ora não 77 

lhes convêm propor nova alteração, ficando então decidido que cada município tratará desse assunto no novo 78 

Código Tributário a ser aprovado neste ano. Em seguida, o Assessor jurídico informou a todos os prefeitos, de 79 
que, por iniciativa própria, formalizou uma minuta modelo de Emenda Constitucional e uma minuta modelo 80 
de Lei de Subsídios específica de iniciativa do Legislativo, que foi encaminhada para as respectivas Câmaras 81 

Municipais, com o objetivo de servirem de apoio e subsidiarem os técnicos legislativos com fundamentos para, 82 
querendo, por iniciativa dos Legisladores, instituírem o 13º subsídio e o 1/3º de férias para os Agentes 83 

Políticos, dos municípios onde ainda não existe lei que a instituiu, por se tratar de direitos sociais previstos no 84 
Art. 7º da Constituição Federal, reconhecido pelo STF como decisão de repercussão geral, sendo que os 85 
prefeitos não se manifestaram a respeito, pois apoiar e subsidiar os municípios com documentos de forma 86 

coletiva são atribuições da AMERIOS. Ato contínuo, o presidente Jairo convidou todos para participar de 87 

reunião na AMERIOS, no dia 28 de agosto de 2017, com início às 9 horas, para tratar sobre o Plano 88 
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) no âmbito do Consórcio Integrado de 89 
Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS. Logo após, foi entregue a Prestação de Contas referente os 90 

meses de junho e julho 2017, que colocado em votação, foi aprovada por unanimidade. Nos assuntos diversos 91 
o Presidente abordou sobre os projetos do FUNDAN, o qual relatou sua preocupação, quanto a agilização dos 92 

projetos que se encontram ainda atrasados/pendentes, sendo que o Presidente pediu autorização da Assembleia 93 
Geral, para continuar o pagamento de até 2 (duas) horas extras por dia aos engenheiros e arquiteta pelo período 94 

de 30 (trinta) dias, para atender os pedidos dos Prefeitos e a Prefeita conforme as solicitações enviadas a 95 
AMERIOS, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Também, o Presidente informou que o 96 
atendimento externo por parte do setor  de engenharia e arquitetura é somente no turno matutino, ficando 97 
acordado e aprovado pelos os Prefeitos e a Prefeita, para que haja uma maior produção dos trabalhos. Com 98 
relação às férias pendentes dos seguintes empregados: Engenheiro Rafael Cassol Basso e Engenheira Clarice 99 

V. Tumelero Niedermaier ficaram canceladas provisoriamente devido a demanda de projetos e com relação 100 

ao pedido de férias da Engenheira de Fiscalização Leandra Fachini Boita e o Engenheiro Eletricista Glauber 101 

Sartori Gandolfi  no mês de setembro, também ficaram suspensas até regularizar o fluxo de trabalho. O 102 
Presidente Jairo apresentou proposta para realizar SEMINARIOS nos municípios sobre Legislação 103 
Previdenciária e Tributária Rural, com o SENAR, sendo aprovado. Portanto, os municípios interessados 104 
deverão entrar em contato. Logo após, convidou a todos para a Palestra/diálogo dia 14/9/2017, às 9 horas, no 105 
auditório da AMERIOS, com a Dra. Cristiane Weimer, Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça 106 
da Comarca de Maravilha, onde serão disponibilizadas seis vagas por município, salientando a importância da 107 
participação dos municípios. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a Assembleia Geral e 108 
mandou lavrar a presente ata, que depois de lida foi aprovada e assinada pelos presentes. Maravilha/SC, 25 de 109 

agosto de 2017. 110 


