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ATA Nº. 04/2019 1 

Ata da centésima octogésima nona Assembleia Geral de Prefeitos da Associação dos 2 

Municípios do Entre Rios - AMERIOS, com sede na Avenida Euclides da Cunha, 160, 3 

Centro, CEP 89.874-000, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina. Aos nove dias 4 

do mês de agosto de dois mil e dezenove, 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 04/2019, do dia 24/07/2019, 7 

publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM dia 25/07/2019, tendo como ordem do 8 

dia: Abertura da Assembleia e aprovação da Ata da Assembleia anterior; Participação no 9 

Movimento Econômico dos Municípios - Sr. Ari Pritsch – Coordenador do Sistema de 10 

Apuração do Valor Adicionado - SEF; Workshop - Identidade Cultural & Cicloturismo; 11 

Assuntos Administrativos e Gerais; Prestação de contas referente os meses de maio e junho 12 

de 2019; Palavra livre. Inicialmente o Presidente da AMERIOS, Sr. Daniel Kothe - Prefeito 13 

de Saudades fez a abertura da Assembleia Geral, agradecendo a presença de todos, onde 14 

cumprimentou todos os presentes, falando de sua alegria em recebê-los, passando de imediato 15 

para a apreciação da Ata da Assembleia anterior, onde colocou em votação, sendo a mesma 16 

aprovada por unanimidade.  Logo após, o Presidente Daniel passou a palavra a Sr. Ari Pritsch 17 

- Coordenador do Sistema de Apuração do Valor Adicionado - SEF, para abordar sobre 18 

Participação no Movimento Econômico dos Municípios, onde iniciou fazendo uma reflexão 19 

e análise sobre a evolução do sistema de cálculo do valor adicionado, estatísticas, 20 

coparticipação e participação da AMERIOS, acompanhamento do VA (Valor Adicionado) e 21 

preocupações com a reforma tributária. Relatou aos Prefeitos e a Prefeita como usar o sistema, 22 

sendo que o mesmo possui vários relatórios disponíveis para controle e gestão. Relatou os 23 

índices em nível de Associação e de cada município, falando dos recursos, Perfil Prefeitura, 24 

Perfil VA - Consultas. Encerrou colocando-se à disposição dos municípios para realizar 25 

treinamento e capacitação para os técnicos e fiscais, onde os Prefeitos aprovaram e o Sr. Ari 26 

ficou de averiguar a agenda e repassar a data. Logo após, o Sr. Alexandre Fagundes 27 

apresentou o projeto Identidade Cultural & Cicloturismo, objetivos, finalidade, onde ficou 28 

deliberado que o mesmo será realizado via CIGAMERIOS. Logo após, a Assembleia contou 29 

com a presença do Sr. Douglas Rhoden - Presidente da Associação das Pessoas com 30 

Deficiência do Entre Rios o qual apresentou projeto que visa fazer um levantamento do 31 

número de pessoas com necessidades especiais nos municípios da AMERIOS que tenham 32 

necessitam de cadeiras de rodas ou materiais e equipamentos especiais para locomoção. 33 

Entregou um formulário solicitando esses dados, para possível aquisição destes equipamentos 34 

pela Associação. Os Prefeitos e a Prefeita agradeceram e colocaram-se a disposição do 35 

projeto. Na sequência o Presidente passou a palavra ao Sr. Erno Menzel, juntamente com a 36 

Sra. Michele Endler Menzel, os quais apresentaram  sobre  trabalhos que vem desenvolvendo 37 

relacionado ao Projeto de Lei nº 1.292/95 - Nova Lei de Licitações, que segundo eles, visa 38 

ampliar a transparência, colocando-se à disposição da AMERIOS. Nos Assuntos 39 

Administrativos e Gerais, o Presidente colocou em debate o resultado da Chamada Pública n. 40 

02/2019, que teve como objeto a aquisição de um veículo zero quilômetro. Informou que o 41 

primeiro edital ficou deserto, e na reedição do edital, no resultado do certame foi vencedora 42 

a empresa Gambatto Veículos São Miguel Ltda, com um veículo marca FIAT, modelo MOBI, 43 

1.0, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Também apresentou o resultado da 44 
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chamada Pública n. 03/2019, que teve como objeto a contratação dos serviços de licença de 45 

uso de software Autodesk, incluindo suporte técnico com garantia na instalação, utilização e 46 

atualização do software, incluindo a capacitação nas tecnologias dos produtos para a equipe 47 

de engenharia da AMERIOS, sendo vencedora a empresa VIRTUAL AUTOMAÇÃO LTDA, 48 

que fornecerá 5 (cinco) licenças de uso do  Auto CAD LT 2020 Single-user, 2 (duas) licenças 49 

Auto CAD Full Single-user e a assistência técnica de instalação e manutenção (ATS VA - 50 

ANNUAL TECHNICAL SUPPORT SILVER). As licenças são todas da Autodesk e 51 

resultaram no certame pelo preço anual de R$ 17.675,01 (dezessete mil seiscentos e setenta 52 

e cinco reais e um centavo). Explicou o Presidente, que os preços estão de acordo com o preço 53 

de mercado e as respectivas contratações já haviam sido aprovadas em Assembleia Geral 54 

anterior. Concluída a apresentação do resultado, a Assembleia Geral por unanimidade 55 

aprovou os resultados da Chamada Pública n. 02/2019 e a Chamada Pública n. 03/2019, 56 

portanto, ficou ratificada a homologação proferida pelo Presidente sobre a compra do veículo 57 

e a contratação dos serviços de licença Autodesk. Também, o Presidente pediu autorização 58 

para Assembleia Geral para alienação ou em troca por um novo, os dois veículos inservíveis 59 

para a AMERIOS, sendo o Siena e a Línea, visto que os dois não estão mais em condições 60 

plenas de uso e segurança para os condutores e passageiros, bem como, o custo do conserto 61 

é inviável e altamente caro, eis que já foi feito a parte de cima do motor do Línea e, do Siena 62 

a direção e rodado estão bastantes comprometidos e eventual troca oneraria muito e não traria 63 

a segurança necessária para o motorista e passageiro, sendo, portanto, aprovado por 64 

unanimidade, que se faça a alienação e com a venda comprar outro pagando a diferença se 65 

necessário ou dar os dois veículos considerados inservíveis pela Assembleia Geral, em troca 66 

por parte do valor de um veículo novo com motor mais potente (1.3 a 1.6), de forma que se 67 

tenha condições de proporcionar viagem segura a serviço da AMERIOS. O Prefeito Renaldo 68 

a título de sugestão, solicitou avaliar o custo de locação de veículo, mas foi considerado 69 

inviável, por experiência em locação eventual já realizada. Logo após, o setor de engenharia 70 

solicitou a aquisição de duas licenças de Atualização do Software de projeto pró-hidráulica, 71 

no valor de R$ 831,60, totalizando R$ 1.663,20, sendo aprovado pelos presentes. Na 72 

sequência o Presidente Daniel abordou sobre o evento da FECAM, referente à questão 73 

jurídica e o Ministério Público, fazendo um alerta aos Prefeitos e a Prefeita sobre os atos 74 

jurídicos e sua preocupação referente o assunto. Abordou sobre a agenda da Casa Civil, onde 75 

foi repassada uma planilha impositiva das Emendas, contendo os dados dos municípios da 76 

AMERIOS que foram repassados aos Prefeitos e a Prefeita. Também falou que no dia 15 de 77 

agosto haverá reunião sobre o Projeto Recuperar, com a Casa Civil, pedindo encarecidamente 78 

a participação de todos os municípios devido à complexidade do assunto, enfatizando que é 79 

uma oportunidade para discutir medidas e soluções de forma conjunta. Também, abordou 80 

sobre a Criação do Escritório de Projetos, onde após conversa com a Casa Civil ficou 81 

acordado que ficará junto à sede do Estado, tendo em vista que a mesma dispõe de local 82 

apropriado. Encerrando esse assunto, o Presidente prosseguiu com a pauta do dia, pedindo 83 

para que fosse apresentada pela Assessora Administrativa e Financeira a Prestação de contas 84 

referente os meses de maio e junho de 2019, bem como o detalhamento das despesas e receitas 85 

aos Prefeitos, relatando que o mesmo possui parecer favorável do Conselho Fiscal. Colocado 86 

em votação, ambos foram aprovados por unanimidade. E para encerrar, falou que o Assessor 87 

jurídico está estudando uma nova estruturação e possível unificação dos atuais consórcios 88 
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CIGAMERIOS e CIS/AMERIOS, visando obter melhor gestão com uma estrutura de pessoal 89 

ampliada, inclusive com eventual incorporação de funções e serviços atualmente prestados 90 

pela AMERIOS. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a Assembleia Geral 91 

e mandou lavrar a presente ata, que após lida, foi aprovada por unanimidade e segue assinada 92 

pelos presentes. Maravilha/SC, 9 de agosto de 2019. 93 


