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Excelência Municipal

No dia 10/08 o Secretário Executivo do ES em Ação, Luciano Gollner, e diretores da
AMEAR visitaram as prefeituras de Aracruz, João Neiva e Ibiraçu para dar informações
e esclarecer sobre o projeto Excelência Municipal, cujo objetivo é avaliar o esforço de
cada município para melhorar seus resultados, medidos através de 19 indicadores, que
são divididos em diversas áreas: Finanças Públicas, Educação, Saúde, Emprego e
Renda, Violência, Assistência Social, Habitação e Saneamento.
Esse projeto teve início no evento CIDADE DEBATE, realizado em setembro de 2016
pela AMEAR com candidatos a prefeito de Aracruz, João Neiva e Ibiraçu, quando os
mesmos assinaram um Termo de Compromisso que dariam todo o apoio a esse
projeto, de maneira especial acompanhando e priorizando ações que promovessem a
melhoria dos indicadores nos respectivos municípios.

AMEAR completa 10 anos

No dia 17 a AMEAR comemorou 10 anos de fundação, realizando um jantar no
Cerimonial Santa Joana, com a presença de inúmeros associados, familiares e
convidados. Foi uma ótima oportunidade para a associação prestar homenagem aos
seus associados fundadores e também aos ex-presidentes. Receberam a justa
homenagem: Aureo Machado Neto (ex-presidente), Alecio Jocimar Fávaro (fundador),
Antônio Eugênio Cunha (fundador e ex-presidente), Armando Antônio de Amorim
(fundador), Cláudio Ferreira da Silva (fundador), Edimar Giacomin (fundador e vicepresidente financeiro), Edimar Alexandre Rizzo (fundador), Elizerino Giacomin
(fundador), Etore Selvatici Cavallieri (fundador), Hildo Cecato (fundador), Luis Soares
Cordeiro (fundador) e Roberto Siqueira Motta (fundador).
No início da cerimônia tivemos a oportunidade de assistir a um vídeo institucional
produzido e doado para a AMEAR pela empresa TK1 Filmes, mostrando um pouco da
história da associação, dos seus eixos de atuação e projetos em andamento (o vídeo
está disponível em nossa página no Facebook e no site).
Estiveram presentes ao evento cerca de 120 convidados, destacando-se a presença
dos prefeitos de Aracruz, João Neiva e Ibiraçu, presidentes das câmaras municipais de
Ibiraçu e João Neiva, vice- prefeitos de Aracruz e Ibiraçu, do presidente do ES em Ação,
Aridelmo Teixeira, do vice-presidente institucional do ES em Ação, Luiz Wagner
Chieppe, além de inúmeros associados e convidados que contribuíram muito para o
sucesso do evento.
As palavras do Presidente da AMEAR, Marcelo Furtado de Mendonça, representam
bem o clima do encontro e transmitiu bem os objetivos da AMEAR a nossos
convidados: “O homem já provou do que é capaz, e eu afirmo que a humanidade é
capaz de realizações maravilhosas, de transformações quase inacreditáveis, pra
isso não precisamos de muito esforço... É por isso que estamos aqui, talvez seja
este o sentido da vida: ser melhores do que somos. Não precisamos fazer muito
para construir um futuro melhor. Precisamos fazer juntos”.
Agradecemos a todos os associados, fornecedores e parceiros que trabalharam para o
sucesso do evento.

Reunião Findes

A AMEAR esteve presente na reunião do Conselho Institucional da Findes na região,
que abrange os municípios de Aracruz, João Neiva, Ibiraçu e Fundão, tendo sido
representada pelo vice-presidente de Comunicação, Richardson Moro Schmittel.
Nessa reunião foi empossado o novo vice-presidente Institucional da Findes Aracruz e
Região, Luis Soares Cordeiro. Na ocasião, foram apresentados indicadores da regional
Findes e novos projetos a serem desenvolvidos pela nova direção. Desejamos ao Luis e
a todos os demais componentes do Conselho muito sucesso em seus projetos e
desafios.

Novo Associado
Temos a satisfação de anunciar o novo associado:

GOTA PROJETOS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

A diretoria da AMEAR deseja boas vindas ao novo associado.

Participação em Conselhos Municipais
A AMEAR está participando dos seguintes novos Conselhos Municipais em Aracruz:
Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM)
. Membro titular: Marcelo Furtado de Mendonça
. Membro suplente: Leonardo Vallandro
Conselho Municipal de Saneamento Básico (Comsaba)
. Membro titular: Fabrício Henrique Eller
. Membro suplente: João Paulo Arruda Sewaybricker

Agenda
3º Café da Manhã AMEAR em 2017
Data: 15/09/17
Hora: 8h
Local: Auditório da Estel

Momento AMEAR
Planejamento Tributário - Ibiraçu
Data: 21/09/17
Hora: 18h
Local: Câmara Municipal de Ibiraçu

Reunião do Conselho Deliberativo
da AMEAR
Data: 27/09/17
Hora: 17h
Local: Sala de reuniões do Senai
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