
PUBLICADO NO DOM – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIIOS, ED. N. 3291, DO DIA 15/10/2020 – ORIGINAL ASSINADO NO LIVRO DE R. DE ATAS. 
ATA Nº 04/2020 

Ata da centésima nonagésima quinta Assembleia Geral de Prefeitos da Associação dos Municípios 

do Entre Rios - AMERIOS, com sede na Avenida Euclides da Cunha, 160, Centro, CEP 89.874-000, 

na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina. Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil 

e vinte, às oito horas e trinta minutos, no auditório da AMERIOS, em Maravila/SC, reuniram-se os 

Prefeitos e a Prefeita para a Assembleia Geral, dos municípios associados de: Bom Jesus do Oeste, 

Caibi, Campo Erê, Cunha Porã, Cunhataí, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Palmitos, 

Riqueza, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista, Saudades e 

Tigrinhos, em atendimento ao Edital de Convocação nº 05/2020, do dia 30/09/2020, publicado no 

Diário Oficial dos Municípios - DOM dia 02/10/2020, tendo como ordem do dia: Questões 

Administrativas; Prestação de contas referente os meses de agosto e setembro de 2020; Assuntos 

diversos: - Seminário Novos Gestores, Programação do encerramento do exercício e gestão e 

Calendário de Férias e encerramento. Inicialmente o Presidente da AMERIOS, Sr. Ricardo Luis 

Maldaner- Prefeito de Modelo fez a abertura da Assembleia Geral, agradecendo a presença de todos, 

onde cumprimentou todos os presentes, falando de sua alegria em poder revê-los, passando de 

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

aprovada por unanimidade. Nas questões Administrativas, o primeiro assunto foi referente o pedido 

de demissão da Sra. Devane Aparecida do Nascimento Vargas, sendo que o motivo apresentado foi 

o  valor do salário. Para tanto, diante disso o Presidente Ricardo solicitou a contratação da próxima 

candidata Sra. Ana Paula dos Santos, no dia 08/10/2020, e estabeleceu que o salário mensal será de 

R$ 1.644,45, ou seja, no mesmo valor da funcionária Evelise. O segundo pedido foi a solicitação de 

montagem de áudio Institucional da AMERIOS, juntamente com os consórcios CIS/AMERIOS e 

CIGAMERIOS, sendo o último áudio foi elaborado quando a AMERIOS completou 10 anos. O 

orçamento envolve montagem do vídeo, transcrição do texto e resumo das atividades desenvolvidas, 

texto gravado no formato áudio em produdora especializada e montagem com as fotos e imagem 

gravadas, montagem e edição, finalização e produção, captar imagens dinâmicas, que mostram o que 

a AMERIOS oferece, e também foi salientado que janeiro de 2021, a AMERIOS completa 25 anos e 

o objetivo e repassar esse áudio também no dia 30 de novembro, bem como no início dos cursos e 

eventos, reuniões de colegiado, falando da história da entidade e os trabalhos desenvolvido. Para 

tanto, diante dos valores financeiros apresentados, não foi autorizado, ficando para um próximo 

momento. O terceiro assunto foi a alteração do auditório, no que se refere a acessibilidade, onde a 

arquiteta Marlize, relatou a possibilidade da retirada guarda corpo e corrimão central e na frente da 

mesa principal. Os Prefeitos aprovaram o pedido, sendo o custo giora em torno de: R$ 1.325,00. O 

quarto assunto foi com relação ao pedido de engenharia, referente serviços de limpeza preventina da 

Ploter, salientado que faz 2 anos que não é mais realizado, sendo no custo de R$: 2.150,00. O quinto 

assunto também, referente pedido da engenharia referente a aquisição de Software de renderização 

de projetos, onde o custo da Licença permanente:  6.253,00 e da Licença anual: 2.787,00, onde foi a 

aprovada a licença anual de R$ 2.787,00. O sexto assunto foi relação a aquisição de climatizador para 

engenheira Leandra, onde foi abordado da possibilidade de adquirir um climatizador de 18000 btus e 

repassar o climatizador da Karine para a Leandra. Foi aprovado a aquisição de um climatizador de  

de 18000 buts no valor de R$ 2.379,00. O sétimo assunto foi com relação ao orçamento da pintura 

externa, lavação e mão-de-obra da sede da AMERIOS, sendo aprovado pelos prefeitos, mediante 

apresentação de orçamento. O oitavo assunto foi com relação a aquisição dois tapetes pequenos em 

cada porta, sendo: porta principal, Porta hall de entrada do auditório e porta do auditório), no total de 

6 unidades, bem como a aquisição de toalhas brancas para as três mesas no hall de entrada do 

auditório. Quanto ao sofá preto, que encontra na recepção, e já possui mais de 20nos, devido ao valor 

do corvin, em virtude ao aumento do dólar, ficará para o segundo momento. E o nono assunto foi  

com relação a fazer o processo de leilão do LINEA ainda esse ano, sendo que o jurídico irá 

providenciar. Visando um aperfeiçoamento e capacitação, foi sugerido reunir o Colegiado de 

Secretários de Administração e Fazenda, Contadores e Controladores Internos para organizar um 

check list das principais exigências e cuidados para a transição de mandato, onde contará com apoio 
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do Dr. Arnildo. Na sequência foi apresentado o relatório financeiro referente os meses de agosto e 

setembro de 2020, sendo que foram elencadas as despesas e as receitas realizadas neste período, bem 

como os investimentos realizados e o valor aplicado. Foi disponibilizado uma cópia da Prestação de 

contas referente os meses de agosto e setembro de 2020 relatando que possui parecer favorável do 

Conselho Fiscal, sendo ambos aprovados por unanimidade. Com relação ao Orçamento para 2021, o 

mesmo já está em analise, onde os Prefeitos e a Prefeita sugeriram que seja aplicado um  percentual 

de 8 a 10 %, referente ao orçamento de 2020. Nos assuntos diversos, com relação ao Encontro Novos 

Gestores, o mesmo está previsto para o dia 30 de novembro, segunda-feira, com início às 14h, na sede 

da AMERIOS, em Maravilha/SC, com a seguinte programação: Primeiramente o evento inicia com 

a palestra do Ministério Público, sobre “(Im)Probidade Administrativa: Ação e Omissão no Exercício 

do Poder/Dever”,  segue com a palestra Sr. Moisés Hoeggen - Diretor de Contas de Governo TCE/SC, 

sobre Gestão Pública, focada: cenários econômicos e novas possibilidades, gestão, liderança, 

criatividade, enfim, algo trazendo uma nova opção de gestão neste período, proporcionado um norte 

para aos novos Gestores neste início de gestão pós pandemia ou ainda não, de forma criativa, 

enfatizando os pontos positivos. Depois disso, será feito um coffee break e na sequência a apesentação 

institucional da AMERIOS, CIS/AMERIOS  e CIGAMERIOS. Logo após, o espaço é destinado a 

FECAM e as coligadas, cabendo a decisão a FECAM quanto a forma de apresentação, será um vídeo 

institucional ou se contará com a presença do Presidente da FECAM. O  público alvo para esse evento 

são os Prefeitos e Vice-Prefeitos. Quanto a programação da Assemleia de encerramento do exercício 

e gestão com os Prefeitos e cônjuges, ficou definido que será dia 11 de dezembro, sexta-feira, com 

início as 18h,  em Modelo, com amigo secreto no valor de R$ 150,00. O jantar será oferecido pelo 

Presidente Ricardo e Presidente Derli, sendo que o prefeito faltante pagará uma multa de R$ 50,00. 

Com relação ao Calendário de Férias já foi enviado por e-mail, sendo que a Associação dos 

Municípios do Entre Rios - AMERIOS, buscando sempre alcançar a excelência dos serviços 

prestados, informa com antecedência o cronograma das férias dos Empregados da AMERIOS, no 

intuito de proporcionar um planejamento mais eficiente das atividades entre os profissionais dos 

municípios e da entidade, conforme segue, sendo: Início dia 01/12/2020 - 30 dias: Servente, Tatiane 

Fátima Manfrin Staudt; Início dia 21/12/2020 - 15 dias: Assistente Administrativa: Cristiane Martim. 

(Fica em haver 15 dias de férias para tirar durante o ano); Arquiteta Marlize C. Klamt Todescatto. 

(Fica em haver15 dias de férias para tirar durante o ano); Engenheira Mayane Haack. (Novo período 

de férias, sendo de 30 dias a partir do dia 17 de janeiro de 2021).Início dia 21/12/2020 - 20 

dias:Assessora Lovete de Assis (Fica em haver 10 dias de férias: motivo precisa fazer um 

procedimento cirúrgico) e Engenheira Carline Joice Hackenhaar.Início dia 21/12/2020 - 30 dias:  

Engenheira Clarice V. Tumelero Niedermaier; Engenheiro Rafael Cassol Basso; Engenheiro Elétrico 

Glauber Sartori Gandolfi; Desenhista Sandra Silveira Garcia; Desenhista Camila Natalina G. Rech. 

Início dia 23/12/2020:  Assessora Administrativa e Financeira: Fabiane Galera; Férias a partir do dia 

23/12/2020; Férias a partir do dia 28/01/2021.(Período esse de férias que deve ser tirado até 

abril).Início dia 29/12/2020 - 20 dias: (Fica 10 dias em haver para tirar até julho); Engenheira Leandra 

Fachini Boita e Assistente administrativa: Srta. Karine Simony Muller.Início dia 29/12/2020 - 10 

dias: Desenhista Vinicius Luan Schneider. Comunicamos também, que o atendimento telefônico e a 

recepção será normal neste período, sendo realizados pela Sra. Devane.Não havendo mais nada a 

tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral on-line e mandou lavrar a presente ata, que 

depois de conferida pelo Advogado da AMERIOS, Arnildo Luiz Kollet, foi lida e aprovada por 

unanimidade dos presentes que segue assinada. Maravilha/SC, 14 de outubro de 2020. 


