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ATA Nº. 06/2018 1 

Ata da centésima octogésima quarta 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 nove dias 4 

do mês de novembro 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 06/2018, do dia 09/10/2018, 7 

publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM dia 11/10/2018, tendo como ordem do 8 

dia: Aprovação da Ata da Assembleia anterior; Apresentação do Projeto de Capacitação de 9 

Jovens com o Sr. Mircon Frühauf - Gerente Regional da EPAGRI - Palmitos/SC; 10 

Apresentação e votação do Orçamento para 2019; Prestação de contas referente os meses de 11 

setembro e outubro de 2018; Definição do local e data da última Assembleia do exercício de 12 

2018; Assuntos gerais; Palavra livre. Inicialmente o Presidente da AMERIOS, Sr. Renaldo 13 

Mueller - Prefeito de Riqueza fez a abertura da Assembleia Geral, agradecendo a presença de 14 

todos, onde cumprimentou todos os presentes de uma forma especial, falando de sua alegria 15 

em recebê-los. Em seguida passou para a aprovação da Ata da Assembleia anterior, a qual foi 16 

aprovada por unanimidade dos Prefeitos e da Prefeita. Dando sequência na pauta, conforme 17 

Edital de Convocação convidou o Sr. Mircon Frühauf - Gerente Regional da EPAGRI - 18 

Palmitos/SC, juntamente com o Sr. Richard Junglaus para apresentar o Projeto de 19 

Capacitação de Jovens, sendo, metodologia, atuação, público, parcerias, definição da forma 20 

de trabalhar para conquistar os jovens, visando a permanência desses jovens nas propriedades 21 

rurais, com uma vida digna. Salientou que projeto tem por objetivo incentivar, compreender 22 

e interagir com as possibilidades e instruí-los a ajustar seus projetos a chances objetivas. 23 

Abordou a questão do investimento, planejamento, foco nos negócios. Salientou que o projeto 24 

ensina a técnica de gestão e desenvolvimento humano, mediante as capacitações e ações em 25 

campo. Relatou as entidades envolvidas, palestrantes, enfim encerrou agradecendo a 26 

oportunidade, colocando-se a disposição. O Presidente agradeceu e parabenizou o trabalho 27 

desenvolvido na região. Logo após, teve a participação da Empresa Integral, Sr. Jonathan D. 28 

de Abreu - Engenheiro Sanitarista , o qual iniciou apresentando os projetos desenvolvidos, 29 

informando que cada projeto tem um trabalho personalizado, específico para cada município, 30 

desenvolvido por profissionais especializados, como o Plano Diretor, Estudo Sócio 31 

Ambiental, Assessoria Técnica de Energia, Plano de Contingência para Desastres Naturais, 32 

Regularização Fundiária, entre outros. Relatou como a empresa executa os trabalhos, enfim, 33 

encerrou, colocando-se a disposição dos municípios, caso necessário. Logo após, o Presidente 34 

apresentou o Pedido do Prefeito Eloi Líbano de Caibi, quanto ao envio de ofício ao Deputado 35 

Federal Celso Maldaner, solicitando a permanência do Exmo. Sr. Renato Newton Ramlow, 36 

no cargo da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC, em virtude do 37 

excelente trabalho prestado, sendo aprovado por unanimidade pelos prefeitos. Concluídas as 38 

apresentações, o Presidente passou a palavra ao Contador da AMERIOS, Sr. Francisco que 39 

apresentou a minuta de Resolução que estima receita e fixa despesas para o exercício 40 

financeiro de 2019 em R$ 2.260.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta mil reais) e fixa a 41 

despesa, mais o investimento em igual importância. Concluída a apresentação e leitura da 42 

Resolução, o contador devolveu a palavra ao Presidente que imediatamente abriu o debate 43 

relacionado ao orçamento para 2019. Após ampla discussão, o Conselho Fiscal se manifestou 44 

favorável pela aprovação que em ato contínuo foi submetido à deliberação da Assembleia 45 
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Geral, que por unanimidade aprovou o orçamento da AMERIOS para o exercício financeiro 46 

de 2019 no valor de R$ 2.260.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta mil reais) e fixa a 47 

despesa, mais o investimento em igual importância. Concluído e aprovado o orçamento, o 48 

Presidente apresentou as Prestações de conta referente os meses de setembro e outubro de 49 

2018 a todos os Prefeitos e Prefeita presentes no plenário. Após análise e conferência dos 50 

membros do Conselho Fiscal, foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade da 51 

Assembleia Geral. Encerrando essa pauta, informou que as prestações de contas estarão 52 

disponíveis aos municípios no site, ficando a cargo de cada município imprimir sua via, caso 53 

necessário, conforme deliberação em Assembleia. O presidente na oportunidade reforçou o 54 

convite  da Palestra: Regularização Fundiária Urbana - REURB e Sistema Municipal do 55 

Meio Ambiente, com o Dr. Paulo Antonio Locatelli - Promotor de Justiça e Coordenador 56 

do CME - Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no próximo dia 3 de dezembro, 57 

segunda-feira, das 9h às 11h, no auditório da AMERIOS, sito Avenida Euclides da Cunha, 58 

160, em Maravilha/SC. Na oportunidade, informou que serão convidados todos os 59 

Promotores das Comarcas de abrangência da AMERIOS. Os Prefeitos e a Prefeita sugeriram 60 

enviar convite aos Cartórios da região da AMERIOS para participarem da palestra. Ato 61 

contínuo, o Presidente colocou em discussão o local e data para a realização da última 62 

Assembleia do exercício de 2018, sendo deliberado que a última assembleia geral da 63 

AMERIOS, será realizada na cidade de Maravilha, no dia 6 de dezembro, quinta-feira, com 64 

início as 16h, no auditório da AMERIOS, com a participação dos cônjuges, tendo como pauta 65 

principal a eleição de nova Diretoria Executiva para gestão de 2019. Também nesta data será 66 

realizado um amigo secreto, no valor de até R$ 150,00, onde o evento terá encerramento com 67 

jantar na casa da Prefeita Rosimar Maldaner. Nos assuntos gerais, foi amplamente discutido 68 

pelos Prefeitos e a Prefeita a grande demanda de solicitações de serviço dispensada à equipe 69 

de engenharia da AMERIOS. Ficou deliberado que na primeira Assembleia do exercício de 70 

2019, será feito um planejamento em conjunto com os Prefeitos e os Profissionais para definir 71 

a demanda e a quantidade de projetos que serão realizados no ano por município, conforme 72 

contribuição. Em seguida, a Assembleia contou com a participação do Sr. Diego Demetrio - 73 

Gestor do Projeto Líder e da Cidade Empreendedora no SEBRAE/SC de Florianópolis e o 74 

Sr. Jorge Welter - Prefeito de Itapiranga e Presidente da AMEOSC. Salientaram que o Projeto 75 

Líder tem como objetivo capacitar as lideranças desses municípios para o desenvolvimento 76 

e construir com a governança projetos com eixos de desenvolvimento para curto, médio e 77 

longo prazo, os quais ressaltaram a importância desse projeto para o desenvolvimento e 78 

crescimento da região. Agradeceram a oportunidade, falando dos grandes benefícios trazidos 79 

em virtude dessas capacitações para a região, além de melhorar significativamente a 80 

qualidade dos profissionais. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a 81 

Assembleia Geral e mandou lavrar a presente ata, que após lida foi aprovada e segue assinada 82 

pelos presentes. Maravilha/SC, 9 de novembro de 2018. 83 


