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ATA DA nnuxrÃo ExrRAoRDrxÁnra DA AMARp, REALIzADA No MorNHo E pousADA NEI
GALAFASST No MuNrcÍpro DE TANGAnÁ. No DrA r8 DE FEVEREIRo DE 2022.

Às quinze horas do dia dezoito de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, foi realízada a Primeira Reunião
Extraordiniária com os Municípios membros da AMARP do corrente ano de 2022 e a Segunda Reunião
Extraordiniária, da Gestão 202112024. A Reunião foi reaLizada no Moinho e Pousada Nei Galafassi, na cidade de

Tangarâ. Presentes os Prefeitos dos Municípios de Caçador, Iomerê, Lebon Régis, Pinheiro Preto, Rio das

Antas, Salto Veloso, Tangarâ e Videira. Presentes os Vice-Prefeito dos Municípios de Arroio Trinta, Fraiburgo,
Ibiam. Presentes os Presidentes de Câmara, dos municípios de Arroio Trinta, Calmon, Tangará e Videira. A
Reunião foi aberta pelo Secretario Executivo da Associação, que após a saudação a todos os presentes, fez a

leítura do Edital de Convocação. Edital número 00112022. Douglas Fernando de Mello, Prefeito do Município
de Lebon Régis, Presidente da AMARP - Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, convoca os

seúores Prefeitos (a) e os (as) Presidentes de Câmaras, para a Reunião Extraordinária, conforme pauta da

reunião. De início foi composta a mesa de trabalhos, e foi chamado para compor a mesa, o Exmo. Seúor
Douglas Fernando de Mello, Prefeito do Município de Lebon Régis, Presidente da AMARP. O Exmo. Seúor
Aldair Biasiolo, Prefeito do município de Tangará, anfitrião da reunião. Após a composição da Mesa, o
Secretário Executivo, passou apalatra para o Prefeito Presidente da Associação, que saudou a todos, agradeceu
pela confiança que tiveram nele para exercer o cargo de Presidente da Associação durante o ano de 2021, foi
uma grata satisfação assim como também grande su{presa, pelas atividades que tiveram que ser desenvolvidas e

atitudes que tiveram de ser tomadas, principalmente junto ao Ministério Público, coisas que até então não
tinham acontecido com a AMARP, mas com a ajuda d e todos conseguimos dar atenção e resolver todas as

pendencias. Foi um ano dificil ainda pela pandemia, mas foi também um ano de muitas realizações. Agradeceu
pela presença de todos e disse que teremos hoje uma importante reunião até porque teremos a escolha da nova
Diretoria da AMARP. Fazendo assim a abeúura, passou apalavra para o Prefeito anfitrião Exmo. Senhor Aldair
Biasiolo. O Prefeito cumprimentou a todos os presentes, disse estar muito satisfeito em estar sediando mais uma
vezl;.ma reunião da AMARP, já virou tradição, fazer a reunião de escolha e de posse da nova Diretoria na cidade
de Tangará. Disse que esta reunião faz parte da comemoração dos 74 anos de emancipação político
administrativa do município de 'Tangará. E que nesta oportunidade será prestada homenagem a Empresa
SOPASTA pelos 70 anos de instalação no município de Tangará. Na sequência, atendendo solicitação da CNM,
ouvimos o pronunciamento do Presidente da CNM Seúor Paulo Ziulkowski, que através de LIVE falou aos
Presentes sobre assuntos de interesse dos municípios, como. Nova Lei do FIINDEB. Piso Nacional do
Magistério. Comentou sobre as ações da CNM em prol dos municípios brasileiros, com as quotas de mais 1% do
FPM pagas.'nos meses de julho e dezembro de cada ano, e outras ações muito importantes para todos os
municípios. Convocou os Prefeitos para a próxima MARCHA a Brasília dia2l de abril de 2022, onde a Reforma
Tributaria será a grande pauta da Marcha. Foram feitos comentiirios a respeito do Piso Nacional do Magistério,
mas não tem alternativa, todos deverão se adequar ao mesmo. O Presidente da AMARP agradeceu o Presidente
da CNM pelas suas colocações, todas muito importantes para todos os municípios. Na sequênciafez uso da
palawa o Senhor Adir Faccio, Diretor da ARIS, que falou sobre Projeto de atualizaçáo de Metas "PMSB" e

Projeto Tratasan. Comentou sobre o prazo de 3l de dezembro de 2022,para existência do plano de saneamento
básico, será uma das condições para o acesso aos recursos orçamentários da União. Comentou sobre a lei
14.02612000, onde os serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que
garantam o atendimento de 99%o da população com água potável e de 90%o da população com coleta e tratamento
de esgoto até 3 I de dezembro de 2023. A ARIS propõe aos municípios a adoção de alternativas para prestação
dos serviços de tratamento e coleta de esgotamento sanitiário, que garantam o atendimento das metas e
universalização estabelecidas no marco regulatório. A ARIS orientará os municípios, por meio de instrumentos
metodológicos para que Município e Prestadoras se manifestem quanto a sua execução. Ressalvas e Limitantes.
O foco principal deste projeto serão os municípios consorciados com populaçáo aÍé 25 mil habitantes, que
demonstrarem interesse na orientação técnica para defurição de novas metas que prevejam a adoção de sistemas
alternativos. Disse que dos municípios regulados pela ARIS em número de 179, estariam enquadrados no
público alvo apto a aderir ao projeto. Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Foi também
apresentado formas de Gestão do projeto, modelo de convênio para gestão associada. Foram feitos debates e

comentiírios a respeito do tema apresentado e outras discussões serão feitas posteriormente. O Presidente_

\

agradeceu o Senhor Diretor da ARIS pelas suas explanações. E disse que voltaremos a discutir sobre
importante assunto. Na sequencia o Secretario Executivo fez a apresentação y'@ expedientes do perÍodo,
expedientes estão na pasta,$ cada Prefeito: Cópia da ata da Reunião ia 02 de dezembro
Demonsffativo das recei sentou um aume
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33,30%, no mesmo período de 2020. E o ICMS apresentou um crescimento de 23,84o/o, no mesmo período de

2020. Arreçadação do FPM do mês de janeiro de2022 com crescimento de22,040Á, com o mesmo mês de 2021.

o ICMS com crescimento de 34,420/0 com o mesmo mês de 202l.Tabela da Receita do FUNDEB do mês de

janeko de 2022, com os valores retidos e repassados aos municípios, com os respectivos ganhos e perdas com o

FLINDEB. Cópia do relatório de atividades da Equipe Técnica da AMARP, do mês de janeiro de 2022. Cópia do

Ofício no 00112022, expedido pelo Presidente da AMARP, paÍa a Justiça Federal. Cópia do Oficio no 002/2022,

expedido pelo Presidente da AMARP, para O Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Videira. Cópia do Oficio no

00312022, expedido pelo Presidente da AMARP, paÍa a Promotora da Comarca de Videira, referente ao processo

que está tramitando conforme recomendação n" 0001/2022102PJNID. Cópia do documento de solicitação de

regalarízaçáo de cargo do Senhor Humberto Dalpizzol. Onde o mesmo solicita que seja criado o Cargo de

Assessor em Educação, e que sua lotação seja feita no respectivo cargo. A solicitação foi aprovada pelos

seúores Prefeitos, permanecendo no quadro de funcionarios ainda o Cargo de Assessor Jurídico, que poderá ser

ocupado posteriormente, com outra carga horaria ou de forma privatizada. Foi apresentado cópia da solicitação

do Arquiteto Jean Marcelo Ziero, para contratação de estagiiíLrias para auxiliar na elaboração de desenhos e

outros serviços técnicos. Foi aprovado pelos Prefeitos a contratação de uma estagiaria, com catga horaria de

quatro horas, de acordo com as noflnas contratuais da Associação. Foi apresentado a Lista com a participação

dos Prefeitos nas reuniões presenciais da AMARP no aÍlo de 2021. Cópia do documento da Telebras. Foi

também apresentado relatório das Contas do exercício de202l, encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado,

com o respectivo comentario sobre as contas do exercícío de 2021. Com a ajuda dos setores de Contabilidade e

de Controle Intemo, de cada município, concluímos os levantamentos de todos os 15 municípios. Todos

apresentaram SIIPERAVIT Orçamentario. SUPERAVIT financeiro. Aplicaram os índices de Educação e Saúde.

Todos estiveram abaixo do limite máximo da despesa com pessoal. Em resumo, deveremos ter o paÍecer

favorável do Tribunal de Contas do Estado na aprovação das contas PCP do ano de 2021, de todos os nossos

municípios membros. Foi também apresentado na reunião o Balanço Patrimonial da Associação e o

Demonstrativo do Resultado do Exercício. O Relatório do Balanço Geral e o Parecer do Conselho Fiscal, sobre

as Contas da AMARP do exercício dç 2021, as quais receberam parecer favoráveis para aprovação, tanto pelo

Conselho quanto pela Assembleia. Foi também comentado pelo Secretário Executivo da Associação, que para

atendimento ao Ministério Público, a AMARP adotará os seus procedimentos de compras através do Consórcio
"CINCATARINA", inclusive procedimentos de abastecimento dos veículos. Ficará por conta da Associação,

procedimentos de compras e veículos através de pregão presencial e compras de pequeno porte ou emergências.

Na sequência foi aberto espaço para a escolha da Nova Diretoria da AMARP, período fevereiro de 2022 a
fevereiro de 2023. O Presidente comentou que as Diretorias da AMARP são feitas por escolha dando

preferência,,aos Prefeitos reeleitos e ou que já tiveram outros mandatos e não foram Presidentes, diferente de

outras Associações que dão preferencias aos partidos políticos. Na AMARP não há definições político
partidárias e assim sendo o Presidente solicitou se alguém teria uma chapa para apresentar, ou se deixa livre para

os respectivos registros. Na oportunidade, foi novamente comentado, que na AMARP sempre teve um acordo. E

assim mais uma vez foi feito e o Presidente disse, que pelo fato de ter sido varias vezes Prefeito e nunca assumiu

a Presidência da Associação, ele indica o nome do Prefeito do Município de Caçador o Exmo. Senhor Saulo

Sperotto, para assumir a Presidência da Associação. O Prefeito Saulo aceitou a indicação e disse que tem a

intenção de concorrer na eleição deste ano, para uma vaga de Deputado e que se isto acontecer deverá renunciar
ao cargo de Presidente da Associação, passando o cargo para o Vice-Presidente. Mesmo tendo essa

probabilidade os Prefeitos aceitaram a indicação. E ficou escolhido o Senhor Saulo Sperotto, Prefeito do

Município de Caçador, para ser o novo Presidente da AMARP. Os demais cargos da Diretoria foram escolhidos
pelos seúores Prefeitos e ficou assim distribuídos. Vice-Presidente, Senhora Luci Peretti, Prefeita do Município
de Iomerê. Secretário da Diretoria Aldair Biasiolo, Prefeito do Município de Tangará. E o Conselho Fiscal fiçou
assim composto. Juares Trevisol, Prefeito do Município de Ibiam. Gilberto Chiarani, Prefeito do Município de

Piúeiro Preto. Nereu Borga, Prefeito do Município de Salto Veloso. A Diretoria da AMARP para o período de

fevereiro de2022, a fevereiro de2023, ficou assim constituída:

Presidente: - Saulo Speroúo - Prefeito do Municipio de Caçador. Nascido em 0310311966, na Cidade de

Caçador. Brasileiro. Casado. Residente na Avenida Santa Catarina, 195, na Cidade de Caçador. Portador do CPF

\

n" 56 1.293.009 -12. Identidade n' 1.333.026.

Vice-Presidente: Luci Peretti - Prefeita do Município de lomere, ascida em 24l0lll97l, na c
Brasileira. Casada. Resi na Rua João Rech, 500, na Cidar e Iomerê. Poftadora do CPF
82. Identidade rf 2.406.
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Secretario da Diretoria: Aldair Biasiolo- Prefeito do Município de Tangara. Nascido em 1510511976' na cidade

de TangaÍa. Brasileiro, casado. Residente na Avenida Irmãos Pícoli, 267, na Cidade de TangaÍá. Portador do

CPF no 000.157.029-36. Identidade n"- 3.149.582.

CONSELHO FISCAL EFETIVO

- Joares Trevisol, Prefeito do Município de Ibiam, nasçido em l8ll2ll970, na cidade de Ibiam. Brasileiro,

casado. Residente na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, 20. Na cidade de Ibiam. Portador do CPF no

89 4 .42A .249 -4 9 . Identidad e no 3 .3 47 .7 69 .

- Gilberto Chiarani - Prefeito do Município de Pinheiro Preto. Nascido em 0610711972, na cidade de Piúeiro
preto. Brasileiro. Casado. Residente na Avenida Marechal Costa e Silva, 111, na Cidade de Pinheiro Preto.

Portador do CPF n" 460.938.429-9 1. Identidade n' 4.499.7 43.

-NereuBorga-PrefeitodoMunicípiodeSaltoVeloso.Nascido em1310lllg65,nacidadedeSaltoVeloso.
Brasileiro. Casado. Residente na Rúa Bela Vista, 2ll, na Cidade de Salto Veloso. Portador do CPF n'
521.83 6.37 9.00. Identidade n' 4.499.7 52.

E a nova Diretoria apresentada foi regisfada e aclamada com uma grande salva de palmas. E o Exmo. Senhor

Douglas Fernando de Mello, mais uma vez agradeceu aos Prefeitos por ter sido Presidente neste último ano, foi

ma-graÍaexperiência e procurou representar a AMARP sempre da melhor maneira possível' E empossou a nova

Diretãria. E àe imediato o presidenti, Prefeito Saulo Sperotto, agradeceu aos demais compaúeiros de diretoria,

agradeceu a confiança dos Prefeitos e da Prefeita e disse que irá conduzir a AMARP durante seu período de

niandado, da melhor forma possível e com toda a equipe da Associação. Vamos continuar tudo o que vem sendo

feito e melhorar tudo o que for necessiírio. Após a posse da nova Diretoria, foi encerrada a presente reunião. O

Prefeito anflrtrião Senhoi Aldair Biasiolo, convidou a todos para permanecerem no recinto da reunião, para

participarem da homenagem a ser feita para Empresa SOPASTA, aos seus 70 anos de instalação no município de

tangará. E para a confrãterni zaçao doi 74 anos do Município de Tangará, no coquetel oferecido pela Prefeitura

Municipal. Nada mais havendo na pauta, eu Odivar Clóvis Biscaro, Secretário Executivo da Associação lawei a

presentã ata que será assinada peloi Seúores Prefeitos (a) e Vice-Prefeitos presentes na reunião. Tangará, I 8 de

fevereiro de

ANGARA
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