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Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, estiveram 

reunidos em Assembléia Geral Ordinária na Sede Administrativa da Associação de Municípios do 

Alto Uruguai – AMAU (CNPJ 88.441.845/00001-63), situada em Erechim na Rua Marechal 

Floriano nº 184, os Prefeitos associados, conforme convocação feita e encaminhada por, e-mail, 

correio e grupo de WhatsApp, através do Ofício nº 051/2022 de 15 de setembro de 2022. Iniciando 

os trabalhos, em primeira chamada com quórum inicial suficiente de Prefeitos. O Presidente da 

AMAU, Soligo informou a pauta do dia: 1) Escritório Regional de Turismo; 2) Transporte de 

pacientes para Porto Alegre; 3) 11ª CRS - Gercon – Gerenciamento de Consultas, Nagele dos 

Santos - Administradora - Setor do Planejamento; 4)Assuntos Gerais e Administrativos. Iniciando 

os trabalhos, o Presidente passou a palavra aos responsáveis pelo Escritório de Turismo da Região, 

do qual fizeram uma breve explanação de todo o trabalho que vem sendo feito até o momento pela 

agência. Após manifestações favoráveis de alguns Prefeitos, entre eles, Prefeito Polis, Prefeito 

Marcelo, Prefeito Delfin, Prefeito Beto, Prefeito Geverson, Presidente salientou a importância da 

Escola AMAU nesse momento, do qual a associação está absorvendo todas as despesas, aproveitou 

a justificativa para solicitar um aporte de cada Município, ou seja,  decidiu-se pela continuação do 

repasse ao Escritório Regional de Turismo, foi aprovado por unanimidade o repasse dos recursos de 

modo que a Agência de Turismo continuará receber o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com 

duração de 12 meses. No acordo e decisão unânime dos prefeitos, ficou decidido aumento no valor 

das mensalidades dos municípios associados, que a partir de outubro de 2022, passará a ser o 

seguinte para cada município: Aratiba: R$ 1.767,68 (Um mil setecentos e sessenta e sete reais e 

sessenta e oito centavos); Áurea: R$ 1.669,93 (Um mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa 

e três centavos; Barão De Cotegipe: R$ 1.673,29 (Um mil seiscentos e setenta e três reais e vinte 

nove centavos); Barra Do Rio Azul: R$ 1.675,70 (Um mil seiscentos e setenta e cinco reais e 

setenta centavos); Benjamin Constant Do Sul: R$ 1.678,26 (Um mil seiscentos e setenta e oito 

reais e vinte seis centavos); Campinas Do Sul: R$ 1.770,17 (Um mil setecentos e setenta reais e 

dezessete centavos); Carlos Gomes: R$ 1.680,74 (Um mil seiscentos e oitenta reais e setenta quatro 

centavos); Centenário: R$ 1.683,23 (Um mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte três centavos); 

Charrua: R$ 1.685,71 (Um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos); 

Cruzaltense: R$ 1.688,20 (Um mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos); Entre Rios 

Do Sul: R$ 1.772,65 (Um mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos); 

Erebango: R$ 1.775,14 (Um mil setecentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos); Erechim: 

R$ 2.185,00 (Dois mil cento e oitenta e cinco reais); Erval Grande: R$ 1.690,68 (Um mil 

seiscentos e noventa reais e sessenta e oito centavos); Estação: R$ 1.777,62 (Um mil setecentos e 

setenta e sete reais e sessenta e dois centavos); Faxinalzinho: R$ 1.711,79 (Um mil setecentos e 

onze reais e setenta e nove centavos); Floriano Peixoto: R$ 1.695,65 (Um mil seiscentos e noventa 

e cinco reais e sessenta e cinco centavos); Gaurama: R$ 1.780,10 (Um mil setecentos e oitenta reais 
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e dez centavos); Getúlio Vargas: R$ 1.857,02 (Um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dois 

centavos); Ipiranga Do Sul: R$ 1.698,13 (Um mil seiscentos e noventa e oito reais e treze 

centavos); Itatiba Do Sul: R$ 1.700,62 (Um mil setecentos reais e sessenta e dois centavos); 

Jacutinga: R$ 1.782,59 (Um mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos); 

Marcelino Ramos: R$ 1.785,07 (Um mil setecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos); 

Mariano Moro: R$ 1.703,10 (Um mil setecentos e três reais e dez centavos); Paulo Bento R$ 

1.705,58 (Um mil setecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos); Ponte Preta: R$ 1.708,07 

(Um mil setecentos e oito reais e sete centavos); Quatro Irmãos: R$ 1.710,09 (Um mil setecentos e 

e dez reais e nove centavos); São Valentim: R$ 1.713,04 (Um mil setecentos e treze reais e quatro 

centavos); Sertão: R$ 1.787,56 (Um mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis 

centavos); Severiano De Almeida: R$ 1.790,04 (Um mil setecentos e noventa reais e quatro 

centavos); Três Arroios: R$ 1.715,52 (Um mil setecentos e quinze reais e cinquenta e dois 

centavos); Viadutos: R$ 1.792,52 (Um mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois 

centavos). Seguindo a pauta, foi passado a palavra para a Nagele dos Santos - Administradora - 

Setor do Planejamento da 11ª CRS – que explanou sobre o sistema de consultas e agendamentos do 

Gercon, Sistema que regula agendamentos de consultas ambulatoriais (eletivas). Após, Presidente 

informou a todos sobre o Transporte de pacientes para Porto Alegre, a ideia é que seja implantado 

uma Central de Transporte de Pacientes para Porto Alegre, formou-se um grupo de trabalho com os 

prefeitos Josiel Griseli, Claiton dos Santos Brum e Giovan Poganski, juntamente com a equipe 

administrativa e jurídica da AMAU, para fazer estudo de viabilidade, o qual será apresentado na 

próxima reunião. Seguindo a pauta, Presidente explanou sobre proposta apresentada pelo Colegiado 

das Primeiras-damas da AMAU, para a aquisição de uma “Touca Inglesa”, do qual evita a queda de 

cabelo em mulheres no tratamento de quimioterapia, essa ação é alusiva ao Outubro Rosa, a ideia é 

que o equipamento esteja disponível na Fundação Hospitalar Santa Terezinha hospital referência 

SUS da nossa região, a ação contará com a parceria e o apoio financeiro da Instituição Sicredi, e 

também com o aporte de R$ 4.000,00  (quatro mil reais) por município através de Chamada de 

Capital Parcela Única, o qual foi aprovado por unanimidade em assembleia pelos Prefeitos. 

Seguindo a ordem do dia, Presidente passou a palavra ao coordenador do grupo de trabalho de 

energia solar, Prefeito Marcelo Arruda, que explanou sobre a necessidade de investimentos nessa 

área, relatou problemas de oscilação de energia, aproveitando, o coordenador do grupo de trabalho 

dos Pequenos Hospitais, Prefeito Leandro falou sobre a aprovação do Projeto, relatou a preocupação 

que o municípios tem com a vigilância sanitária, mas que após a aprovação desse projeto acredita 

que terão segurança de fazer investimentos em seus hospitais de pequeno porte para atender melhor 

a população. Nada mais havendo a tratar o Presidente da AMAU Mauricio Soligo encerrou a 

reunião, e para constar, eu, Suélen Brum, Secretária da AMAU, lavrei a presente ata que foi 

assinada, conforme lista de presença anexa. 

Erechim, 22 de setembro de 2022. 


