ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AMREC NR 05 DE
23 DE MARÇO DE 2017 - FAX: Nº 010/2017 – CONVOCAÇÃO.
PRESENÇAS NO LIVRO 05 – FLS. 35 – HORÁRIO: 16 HORAS –
PLENARINHO DA AMREC.

Aos vinte e três dias do mês de março de 2017, os prefeitos da
Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) se reuniram
no Plenarinho da AMREC, para a quinta reunião de 2017 da Assembleia
Geral Ordinária. A reunião contou com a presença do presidente e
prefeito do município de Cocal do Sul, Ademir Magagnin; dos prefeitos
de Nova Veneza, Rogério José Frigo; de Siderópolis, Hélio Roberto
Cesa; Lauro Muller, Valdir Fontanella; de Morro da Fumaça, Agenor
Coral; de Treviso, Jaimir Comin; de Orleans, Jorge Luiz Koch; de
Forquilhinha, Dimas Kammer; da vice-prefeita de Cocal do Sul, Cirlene
Gonçalves Scarpato; do vice-prefeito de Forquilhinha, Félix Hobold; da
Assessora de Imprensa de Siderópolis, Simone Costa; da assessora de
Içara, Marli de Faveri, representando o prefeito Murialdo Gastaldon; do
Controlador Interno de Urussanga, César Roberto Michels,
representando o prefeito de Urussanga; do Assessora de Treviso,
Leonardo Possenti; do ouvidor da ARIS, Luiz Aurélio de Oliveira; do
engenheiro Civil de Forquilhinha, Leandro Back; do Secretário de
Infraestrutura de Forquilhinha, Ivoney Córneo; do secretário adjunto
de Infraestrutura, Sidnei Martinello; do Secretário Municipal de
Indústria e Comércio de Içara, Paulo Roberto Brígido; do Secretário de
Agricultura de Içara, Valdelir Da Rolt; do servidor de Içara, Ivan Reus;
do superintendente de Desenvolvimento da Região Metropolitana da
Grande Florianópolis e secretário de Planejamento, Cassio Taniguchi;
do presidente da Associação dos Avicultores do Sul Catarinense
(AVISUL), Emir Tezza; da secretaria da AVISUL, Rosileia Bresciani; da
Avicultora, Lucia Cimolin; do Padre e engenheiro agrônomo, Valmor
Della Giustina; do gestor de convênios em Cocal do Sul, Nelson Rosso;
do gestor de convênios em Treviso, Hemelise Benedet P. Perovano; do
gerente administrativo da Asfalto Único, Arnoni U. Caldart; da diretora
do CISAMREC, Daniria N. S. da Rocha; do assessor contábil da AMREC,
Jacimar Alexandre Torres; do assessor jurídico da AMREC, Giovanni
Dagostin Marchi; do Coordenador do Movimento Econômico, Ailson
Piva; da secretaria do colegiado de Saúde, Margarete Maria Pasetto; e
do diretor executivo da AMREC, José Roberto Madeira. A reunião iniciou
com o presidente, Ademir Magagnin, dando boas-vindas aos presentes
e passando a palavra ao ouvidor da ARIS, Luiz Aurélio de Oliveira, que
fez uma breve apresentação da Agência Reguladora, entregou material
de prevenção ao mosquito aedes aegypti, deixando um DVD para
AMREC e avisando que nos próximos dias estaria encaminhando
material da campanha aos quatro municípios associados a ARIS
(Balneário Rincão, Forquilhinha, Siderópolis e Lauro Muller). Aos
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presentes e se colocou à disposição dos municípios, entregando
também balanço anual da agência reguladora. Seguindo a pauta da
reunião, o presidente passou a palavra para o superintendente de
Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis e
secretário de Planejamento, Cassio Taniguchi, para falar dos prós e
contras da criação da região metropolitana. Cassio chegou a dizer que
dependendo do objetivo da criação, seria mais rápido e eficiente criar
um consórcio para resolver o problema especifico. Sobre a criação de
novas regiões, o senhor Cassio destacou fala do governador do Estado,
Raimundo Colombo, onde disse que “só se a tua der certo. Se não eu
não vou criar mais nenhuma”. A criação está sujeita a sansão do
Governo Estadual. Depois da apresentação por slides, Cassio
Taniguchi, ficou à disposição dos prefeitos, onde defendeu o transporte
coletivo, como solução para mobilidade urbana, onde Criciúma deveria
expandir o seu modelo (elogiado por Taniguchi) para Içara. Ele disse
que a cidade precisa crescer em torno do transporte. O sistema público
de transporte precisa ter frequência, conforto e competitividade ao
automóvel. Ele ainda disse que é necessário calçadas decentes e
ciclovias bem iluminadas, criando situações onde as pessoas possam
circular. Ele encerrou sua fala, se colocando à disposição dos prefeitos.
Seguindo a pauta o presidente passou a palavra ao gerente
administrativo da empresa Asfalto Único, senhor Arnoni Caldart, para
uma breve apresentação sobre usina de asfalto móvel. Ele se colocou
à disposição dos prefeitos avisando que ele só vende o asfalto e faz
orientação, os equipamentos as prefeituras necessitavam ter, ou locar.
Ele se colocou à disposição dos gestores para possíveis dúvidas e
atendimento caso necessário. Seguindo a reunião o presidente passou
para a próxima pauta, passando a palavra aos representantes da
Associação dos Avicultores do Sul Catarinense (AVISUL), onde estavam
presentes o seu presidente, Emir Tezza; da secretaria da AVISUL,
Rosileia Bresciani; da Avicultora, Lucia Cimolin; do Padre e engenheiro
agrônomo, Valmor Della Giustina. Eles fizeram um breve relatório da
associação criada em agosto de 2013, apresentando uma lista dos
avicultores desligados da empresa JBS em 2016, sendo 15 da AMREC;
cinco da AMESC; e mais quatro da AMUREL, num total de 24. Eles
pedem a intermediação da AMREC junto a empresa integradora para
negociação. Segundo eles, a JBS não senta para negociar com
Associação desde 7 de maio de 2014, numa reunião realizada na
AMREC, por intermédio dos prefeitos. O presidente da AMREC, Ademir
Magagnim, se responsabilizou em formar uma comissão junto aos
presidentes da AMUREL e da AMESC, e procurar os responsáveis pela
Empresa JBS para ouvir o que a empresa tem a dizer sobre o assunto.
Esta próxima reunião será sem a presença dos avicultores. O
presidente Ademir ainda solicitou a associação que a lista dos
desligados seja nominal, para que seja verificado caso a caso.
Passando para o próximo assunto a reunião, o presidente pediu
desculpas coordenador do colegiado de gestores de convênios, Nelson
Rosso, e pediu para que a pauta solicitada seja abordada no próximo
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encontro de prefeitos, pelo avançar da hora e por compreender que a
pauta merece ser atendida com mais atenção e calma. Nelson
agradeceu o prefeito e se colocou à disposição. Seguindo o encontro o
prefeito passou para os assuntos gerais. Ele questionou aos prefeitos
quem recebeu do Ministério Público o pedido de que seja realizado o
diagnostico ambiental. Alguns prefeitos afirmaram que sim. Magagnim
disse que parece que a UNESC faz o diagnóstico por cerca de R$ 200
mil. Os prefeitos só acordaram que em caso de TAC, não se deve
assinar. Seguindo nos assuntos gerais o presidente convidou os
prefeitos para comparecerem na audiência pública da Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), no Município de São João do Sul,
para debater sobre a instalação da praça de pedágio na BR-101. O
presidente ainda disse que convocou o sindicado das transportadoras
e do transporte para estar presente. Nas pastas dos prefeitos, foi
colocado proposta de pacote para XX Marcha à Brasília da Empresa
Lemmertz Turismo, onde há oferta de pacotes a R$ 1.590,00, voando
pela Avianca, Florianópolis/Brasília, Brasília/Florianópolis, com três
noites no Hotel Saint Paul. Nada mais foi tratado, encerrando-se a
presente reunião, cuja ata será lida, aprovada e assinada na forma
regimental.
Criciúma, 23 de março de 2017.
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