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ATA Nº 05/2020 1 

Ata da centésima nonagésima sexta Assembleia Geral de Prefeitos da Associação dos 2 

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

CEP 89.874-000, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina. Aos onze dias do mês de 4 

dezembro de dois mil e vinte, às dezoito horas, na sede da ASPUMO, em Modelo/SC, 5 

reuniram-se os Prefeitos e a Prefeita para a Assembleia Geral, dos municípios associados de: 6 

Bom Jesus do Oeste, Caibi, Campo Erê, Cunha Porã, Cunhataí, Flor do Sertão, Iraceminha, 7 

Maravilha, Modelo, Palmitos, Riqueza, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, 8 

São Miguel da Boa Vista, Saudades e Tigrinhos, em atendimento ao Edital de Convocação nº 9 

06/2020, do dia 22/10/2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM dia 10 

23/10/2020, tendo como ordem do dia: Abertura da Assembleia e aprovação da Ata da 11 

Assembleia anterior; Apresentação do Relatório de atividades; Apresentação do Orçamento 12 

para 2021; Prestação de contas referente os meses de outubro e novembro de 2020; Assuntos  13 

diversos; Palavra livre e encerramento. Inicialmente o Presidente da AMERIOS, Sr. Ricardo 14 

Luis Maldaner- Prefeito de Modelo fez a abertura da Assembleia Geral, agradecendo a 15 

presença de todos, onde cumprimentou todos os presentes, falando de sua alegria em poder 16 

revê-los, passando de imediato para a apreciação da Ata da Assembleia anterior, onde colocou 17 

em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Dando início a pauta, abordou sobre 18 

as atividades realizadas na AMERIOS, apresentou o Relatório de atividades, sendo os 19 

eventos, cursos, reuniões realizadas neste exercício, Relatório do Movimento Econômico e o 20 

Relatório da Engenheira, Arquitetura, Topografia e Desenho, onde foi mencionado o custo 21 

dos projetos realizados por município neste ano. Logo após, abriu o debate relacionado ao 22 

orçamento para 2021. Após ampla discussão, o Conselho Fiscal se manifestou favorável pela 23 

aprovação que em ato contínuo foi submetido à deliberação da Assembleia Geral, que por 24 

unanimidade aprovou o orçamento AMERIOS para o exercício financeiro de 2021 no valor 25 

de R$ 2.607.000,00 (Dois milhões, seiscentos e sete mil reais) o qual fixa a despesa, mais o 26 

investimento em igual importância. Concluído e aprovado o orçamento apresentou as 27 

Prestações de Contas referente os meses de outubro e novembro de 2020. O Presidente 28 

Ricardo relatou que as mesmas possuem parecer favorável do Conselho Fiscal. Depois de 29 

minunciosamente analisadas e debatidas, ambas foram aprovadas por unanimidade da 30 

Assembleia Geral. O Presidente Ricardo abordou que a Prefeita eleita de Cunha Porã, Sra. 31 

Luzia Vacarin manifestou interesse em participar da chapa da FECAM, onde os Prefeitos e a 32 

Prefeita aprovaram a indicação. E para encerrar o Presidente Ricardo agradeceu o apoio dos 33 

colegas neste período, deixando a palavra livre, para os Prefeitos e Prefeita fizessem suas 34 

colocações. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia 35 

Geral e mandou lavrar a presente ata, que depois de conferida pelo Advogado da AMERIOS, 36 

Arnildo Luiz Kollet, foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes que segue assinada. 37 

Modelo /SC, 11 de dezembro de 2020. 38 


