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ATA Nº. 04/2018 1 

Ata da centésima octogésima segunda 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 quatro dias 4 

do mês de julho 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 04/2018, do dia 21/06/2018, 7 

publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM dia 26/06/2018, tendo como ordem do 8 

dia: Aprovação da Ata da Assembleia anterior; Apresentação de documento do Colegiado de 9 

Agricultura - Sr. Rubens Diniz - Coordenador; Ações, sugestões e reivindicações junto a 10 

FECAM- Prefeito Jairo Rivelino Ebeling; Prestação de contas referente os meses de maio e 11 

junho de 2018; Assuntos gerais e Palavra livre. Inicialmente o Presidente da AMERIOS, Sr. 12 

Renaldo Mueller - Prefeito de Riqueza fez a abertura da Assembleia Geral, agradecendo a 13 

presença de todos, onde cumprimentou todos os presentes de uma forma especial, falando de 14 

sua alegria em recebê-los. Inicialmente passou para a aprovação da Ata da Assembleia 15 

anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos Prefeitos e da Prefeita. E dando sequência, 16 

conforme Edital, o Presidente passou a palavra ao Sr. Rubens Rodrigues Diniz- Coordenador 17 

do Colegiado de Agricultura para apresentação do documento, onde o mesmo relatou a 18 

situação dos municípios com relação à Brucelose e Tuberculose, falando da preocupação 19 

quanto à saúde pública, onde disse que o pedido principal do Colegiado é no sentido que 20 

todos os municípios Instituem o Programa de Sanidade Animal nos Municípios da 21 

AMERIOS, onde sejam exigidos os exames de Brucelose e Tuberculose, sendo que os 22 

mesmos devem ser obrigatórios para animais de leite e reprodutores de corte; Exigir do 23 

Estado à garantia da indenização dos animais positivos; Não permitir a entrada de animais de 24 

outros municípios sem a apresentação dos exames de tuberculose e brucelose na emissão do 25 

GTA (ICASA e CIDASC); Também foi salientada a importância da Qualidade do Leite: 26 

Convênio com Laboratório de ANÁLISES de Leite na EPAGRI, e para finalizar em caso de 27 

paralisação, deve-se observar o seguinte: que seja respeitado o abastecimento de ração as 28 

propriedades bem como a recolha do leite até as agroindústrias. Após a apresentação, os 29 

Prefeitos e Secretários fizeram seus apontamentos, informando a situação do seu município, 30 

onde após amplamente discutido foi aprovado o pedido do Colegiado de Agricultura, ficando 31 

a cargo de cada município implantar medidas para instituir o Programa de Sanidade Animal, 32 

e também na oportunidade os Prefeitos deliberaram que será agendada uma Assembleia com 33 

todos os Prefeitos, Prefeita, Secretários de Agricultura e Saúde, juntamente com a ICASA e 34 

CIDASC, para buscar alternativas conjuntas para implantar esse programa em nível da 35 

AMERIOS, com custos reduzidos para realização dos exames, tendo em vista a preocupação 36 

essencial com saúde. Logo após, o Prefeito Jairo Rivelino Ebeling de Cunha Porã, 37 

representante da AMERIOS, junto a FECAM, disse que gostaria de elaborar uma pauta de 38 

reivindicações da AMERIOS para abordar na próxima reunião da FECAM. Para tanto, os 39 

Prefeitos e a Prefeita elencaram os seguintes temas a serem discutidos: 1) Com relação ao 40 

Congresso dos Municípios, os Prefeitos pontuaram o seguinte: muito extensa a programação, 41 

excesso de assuntos, palestras paralelas e que não haja mais stand para as empresas no hall 42 

de entrada. Foi sugerido que o próximo o Congresso seja mais focado, menos dia, todos no 43 

mesmo auditório com o mesmo assunto, e que não seja próximo da data da Marcha a Brasília; 44 

2) Valores dos cursos da EGEM muito alto, custo elevado no pagamento dos profissionais e 45 

a logística, inviabilizando a capacitação via EGEM nas Associações, devido ao valor da 46 



Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM Ed. 2572, do dia 10/07/2018 – Original transcrito e assinado em livro Ata. 

 

inscrição e/ou valor do curso fechado; 3) Fazer um estudo para alterar a legislação do servidor 47 

público (hoje as Administrações Públicas estão se tornando insustentáveis na questão da 48 

governabilidade). Logo após o Presidente entregou uma cópia da Prestação de contas 49 

referente os meses de maio e junho de 2018. Após a análise dos membros da Diretoria e 50 

conferencia dos membros do Conselho Fiscal, foi colocado para votação em plenário e foi 51 

aprovado por unanimidade da Assembleia. Na sequencia a Arquiteta Marlize Todescatto 52 

apresentou aos prefeitos e a prefeita presentes sobre a demanda dos trabalhos do setor de 53 

engenharia, solicitando um planejamento de trabalhos entre o setor e os municípios, ficando 54 

definido que cada prefeito entre em contato com a equipe para delegar as suas prioridades, 55 

devendo ser seguido estas prioridades definidas e cada alteração deverá ser feita somente pelo 56 

prefeito. Foi explanada também sobre os projetos realizados pela Associação, a maneira que 57 

hoje os projetos devem ser apresentados e que somente poderá ser realizado pela associação 58 

projetos de ordem pública. Foi explicado aos prefeitos e a prefeita presente que os orçamentos 59 

realizados pela Associação em nível Federal e Estadual seguem os preços da Tabela SINAPI 60 

(Tabela Federal) disponível no site da Caixa, onde os prefeitos presentes solicitaram que os 61 

projetos que serão realizados com recursos próprios, a equipe repasse ao município uma 62 

planilha com os quantitativos para que o mesmo proceda a uma pesquisa de 3 (três) 63 

orçamentos para a verificação dos valores. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente 64 

encerrou a Assembleia Geral e mandou lavrar a presente ata, que após lida foi aprovada e 65 

segue assinada pelos presentes. Maravilha/SC, 4 de julho de 2018. 66 


