ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AMREC NR 01 DE 10 DE
JANEIRO DE 2017 - FAX: Nº 001/2017 – CONVOCAÇÃO. PRESENÇAS NO
LIVRO 05 – FLS. 34 – HORÁRIO: 16 HORAS – PLENARINHO DA AMREC.

Aos dez dias do mês de janeiro de 2017, os prefeitos da Associação dos
Municípios da Região Carbonífera (AMREC) se reuniram no Plenarinho da AMREC,
para a primeira reunião de 2017 da Assembleia Geral Ordinária. A reunião
contou com a presença do prefeito do município de Forquilhinha, Dimas
Kammer; do ex-prefeito de Forquilhinha e ex-presidente da AMREC, Vanderlei
Alexandre; dos prefeitos de Balneário Rincão, Jairo Celoi Custódio; de Nova
Veneza, Rogério José Frigo; de Orleans, Jorge Luiz Koch; do prefeito de Cocal
do Sul, Ademir Magagnin; do prefeito de Siderópolis, Hélio Roberto Cesa; do
prefeito de Treviso, Jaimir Comin; do prefeito de Urussanga, Luis Gustavo
Cancellier; do prefeito de Criciuma, Clésio Salvaro; do prefeito de Lauro Muller,
Valdir Fontanella; do prefeito de Morro da Fumaça, Agenor Coral; do viceprefeito de Forquilhinha, Félix Hobold; do vice-prefeito de Siderópolis, Alexandre
Feltrin Fernandes; do diretor do Instituto de Desenvolvimento de Ensino e
Assistência a Saúde (IDEAS), Roberto Benedetti; do coordenador regional da
defesa civil, Rosinei da Silveira; do diretor do Hospital Materno Infantil Santa
Catarina (HMISC), Leon Iotti; do coordenador do Sebrae, Murilo Gelosa; do
vereador de Criciúma, Júlio Cesar Kaminski; do secretário de planejamento de
Nova Veneza, Renato Pieri; do coordenador da defesa civil de Orleans, Micheline
Burger; do coordenador da defesa civil de Lauro Muller, José Geraldo Conceição;
diretor do IDEAS, Julhano Tiago Capeletti; do secretário municipal de saúde de
Nova Veneza, Adjalma Mastella; do secretário municipal de saúde de Orleans,
Luana Mattei de Oliveira; do COSEMS Criciúma, Roseclair Barros; do secretário
adjunta de saúde de Orleans, Alana Patrícia Stoes; do Gerência Regional de
Saúde, Fernando De Fáveri; da diretora do CISAMREC, Daniria N. S. Rocha; do
assessor do CISAMREC, Sidnei José De Lucca; da secretária do colegiado de
Saúde, Margarete Maria Pasetto; do assessor contábil da AMREC, Jacimar
Alexandre Torres; do diretor executivo do CIASAMREC, Felipe B. F. Cambruzzi;
do Assessor de Imprensa da AMREC, Antonio Rozeng; do coordenador do
movimento econômico da AMREC, Ailson Piva; do assessor jurídico da AMREC,
Giovanni Dagostin Marchi; e do diretor executivo da AMREC, José Roberto
Madeira. A reunião iniciou com o ex-presidente da AMREC, Vanderlei Alexandre,
lendo o termo e dando posse ao prefeito eleito do município de Forquilhinha,
Dimas Kammer (PP), como presidente do conselho executivo provisório da
AMREC. Ficando os demais cargos da seguinte maneira: 1º vice-presidente –
Jairo Celoy Custódio (Balneário Rincão - PMDB), 2º vice-presidente – Rogério
José Frigo (Nova Veneza – PSDB), 1º secretário – Hélio Roberto Cesa
(Siderópolis - PMDB), 2º secretário – Luís Gustavo Cancellier (Urussanga - PP),
Tesoureiro – Murialdo Canto Gastaldon (Içara – PMDB). No conselho fiscal ficam
os seguintes prefeitos: Jaimir Comin (Treviso – PP), Jorge Luiz Koch (Orleans PMDB) e Clésio Salvaro (Criciúma – PSDB), como titulares e Agenor Cocal (Morro
da Fumaça – PP), Ademir Magagnim (Cocal do Sul – PP) e Valdir Fontanella
(Lauro Muller – PP), como suplente. O presidente da AMREC deu boas-vindas
aos presentes, e iniciou a reunião colocando em votação a proposta de antecipar
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a data da próxima eleição para presidente da Associação, prevista em estatuto
para até a primeira quinzena de março. A proposta foi aprovada por
unanimidade, sendo marcado reunião no dia 26 de janeiro, às 16 horas. Dando
prosseguimento a reunião, o presidente passou a palavra ao diretor executivo
da AMREC, José Roberto Madeira, para dar sequência as pautas previstas na
convocação. Ato seguinte o diretor passou a palavra ao coordenador regional da
Defesa Civil, Rosinei da Silveira. Ele apresentou a estrutura do Estado para a
defesa civil e falou aos prefeitos da importância da estruturação da Defesa Civil
nos municípios, dizendo o quanto é importante um responsável de plantão 24
horas, e uma estrutura mínima disponibilizada. Seguindo reunião, foi passado a
palavra aos diretores do IDEAS. O presidente do IDEAS, Julhano Capeletti,
apresentou a Instituição, que passou a administrar o Hospital Materno Infantil
Santa Catarina (HMISC). Os números do Hospital também foram apresentados,
assim como alternativas para ampliar a estrutura física e aumento a receita da
Instituição, como abrir para atendimento particular, cobrar estacionamento e
abrir a possibilidade de contribuição dos demais municípios da região. Segundo
os números apresentados pelo hospital, hoje são R$ 800 mil de custeio, R$ 180
mil de produção hospitalar, 56 mil de produção ambulatorial, e mais R$ 17mil e
500 de UTI tipo II. Uma das propostas apresentadas foi que os municípios da
AMREC, e também da AMESC, contribuíssem com o hospital com base no PIB.
Seguindo a reunião, foi passado a palavra ao Coordenador Regional Sul do
Sebrae, Murilo Gelosa, que apresentou o que o SEBRAE tem para oferecer na
administração pública. Seguindo a reunião os prefeitos definiram os nomes que
participam dos conselhos e comitês, ficando da seguinte maneira: Conselho
Superior de Administração da FUCRI – CSA, prefeito Hélio Roberto Cesa
(Siderópolis) como titular e prefeito Ademir Magagnin (Cocal do Sul) como
suplente; Conselho Universitário da Unesc – CONSU, prefeito Murialdo Canto
Gastaldon (Içara) como titular e prefeito Agenor Coral (Morro da Fumaça) como
suplente; Comitê de Recuperação da Bacia Carbonífera, prefeito Clésio Salvaro
(Criciúma) como titular e prefeito Valdir Fontanella (Lauro Muller) como
suplente; Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Urussanga, prefeito Luiz
Gustavo Cancellier (Urussanga) como titular e prefeito Jairo Celoy Custódio
(Balneário Rincão) como suplente; Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Araranguá, prefeito Dimas Kammer (Forquilhinha) como titular e prefeito
Rogério José Frigo (Nova Veneza) como suplente; Credisol, prefeito Jaimir Comin
(Treviso) como titular e Jorge Luiz Koch (Orleans) como suplente. Passando para
próxima pauta, foi escolhido três nomes para compor chapa para presidência da
FECAM. Os prefeitos escolheram o prefeito de Cocal do Sul, Ademir Magagnin,
representando o PP; o prefeito de Nova Veneza, Rogério José Frigo,
representando o PSDB; e o prefeito de Içara, Murialdo Canto Gastaldon,
representando o PMDB. Seguindo a pauta foi tratado da contratação da Empresa
para Assessoria e Consultoria Ambiental. Os prefeitos debateram sobre o
assunto, alguns prefeitos se mostraram favoráveis a contratação e outra não,
decidindo um debate mais amplo e deixando o assunto a ser aprofundado numa
próxima reunião. Dando sequência aos assuntos gerais foi passado a palavra ao
assessor contábil da AMREC, Jacimar Torres, que avisou aos prefeitos que
haverá um treinamento na AMREC nos dias 2 e 3 de fevereiro, sobre a lei 13.019,
que trata do Marco Regulatório da ONGs, tanto para as prefeituras, quanto para
as instituições. O consultor jurídico da AMREC, o advogado Giovanni Dagostin,
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alertou os prefeitos para ter atenção no cumprimento desta lei, que pode gerar
improbidade administrativa aos prefeitos, não podendo mais firmar convênios
com entidades, sem chamamento público. Seguindo os assuntos gerais foi
tratado das contribuições dos Municípios com a AMREC, onde os municípios de
Criciúma, Urussanga e Lauro Muller, estão com parcelas referente ao ano de
2016 em aberto. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, pediu para diminuir o
valor que o município paga para a Associação, alegando dificuldades financeiras.
Seguindo a reunião o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, propôs reunião
urgente com os representantes do Estado para tratar sobre o Hospital São José.
Segundo ele é o assunto mais grave de todos. Os prefeitos aprovaram oficio
solicitando audiência com o vice-governador do Estado, Eduardo Moreira, para
tratar do assunto junto aos prefeitos e também que seja enviado cópia do
mesmo oficio ao deputado José Milton Scheffer, coordenador da frente
parlamentar em defesa da saúde. A sugestão da data foi na próxima quintafeira, dia 12, mas dependendo da disponibilidade de agenda com o governador.
Nada mais foi tratado, encerrando-se a presente reunião, cuja ata será lida,
aprovada e assinada na forma regimental.

Criciúma, 10 de janeiro de 2017.
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