ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AMREC NR 06 DE 20 DE
ABRIL DE 2017 - FAX: Nº 014/2017 – CONVOCAÇÃO. PRESENÇAS NO
LIVRO 05 – FLS. 37 – HORÁRIO: 16 HORAS – PLENARINHO DA AMREC.
Aos vinte dias do mês de abril de 2017, os prefeitos da Associação dos
Municípios da Região Carbonífera (AMREC) se reuniram no Plenarinho da
AMREC, para a sexta 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; de Morro da Fumaça, Agenor Coral; de
Orleans, Jorge Luiz Koch; de Forquilhinha, Dimas Kammer; do prefeito de
Içara, Murialdo Canto Gastaldon; do prefeito de Balneário Rincão, Jairo Celoy
Custodio; do vice-prefeito de Forquilhinha, Félix Hobold; da Assessora de
Imprensa de Balneário Rincão, José Adilio da Silveira; da representante do
prefeito de Criciúma, Josiane Bombazar; dos representante da prefeitura de
Lauro Muller, Carlos Francisco de Oliveira Souza e Ana Rubia Prestes
Cesconeto; do gestor de convênios em Cocal do Sul, Nelson Rosso; do gestor
de convênios em Morro da Fumaça, Michel Tavares Ferreira; da gestor de
convênios em Urussanga, Fabiane Thomaz; e do servidor de Urussanga, Raul
Domingos Rodrigues; do presidente da Cooperbelluno de Siderópolis, Dirlei
Bortoluzzi; do Coordenador de Relações Institucionais da SCGÁS, Samuel
Bortoluzzi Schmitz; do analista de mercado da SCGás, Antonio Sergio
Wagnitz; do analista de processos tecnológicos, o engenheiro Ronaldo Macedo
Lopes; dos servidores do IFSC de Criciúma, Daniel Comin da Silva e Daniel
Barbosa Cassol; diretor do IFSC Câmpus Criciúma, Lucas Dominguini; 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 gestor de convênios em Cocal do Sul, Nelson Rosso.
Ele explanou sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo colegiado de
gestores de convênios e apresentou a proposta de contratação de um técnico
pela AMREC para que possa auxiliar os municípios na captação de recursos e
na montagem de projetos. Os prefeitos pediram indicação de um técnico para
contratação, sendo feito via contrato de trabalho até o fim do ano de 2017 e
posteriormente uma avaliação para a possibilidade de contratação. Seguindo
a pauta o presidente passou a palavra aos representantes da SCGás. Eles
apresentaram o programa Badesc GNV Municípios, que destinará R$ 4 milhões
para as prefeituras, via convênio, que desejarem fazer a conversão de seus
veículos para gás natural. Segundo o analista de processos tecnológicos, o
engenheiro Ronaldo Macedo Lopes, cada prefeitura pode financiar de R$ 30mil
a R$ 100 mil, o que pode gerar uma economia de 60 até 69%. Segundo ele
24 carros da SCGás, já estão convertidos e a média de economia está em
61%. Seguindo a reunião o presidente passou para próxima pauta,
concedendo a palavra ao diretor do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
campus Criciúma, Lucas Dominguini. Ele apresentou os números destes sete
anos de atividade e a estrutura da unidade. Depois o professor detalhou as
possibilidades de parceria com as administrações municipais na oferta de
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cursos, como Pronatec e cursos Formação Inicial e Continuada. Um dos
exemplos apresentados foram os polos avançados, iniciativa já realizada em
anos anteriores pelo Câmpus Criciúma em municípios como Siderópolis e
Içara. Seguindo a reunião foi passado para os assuntos gerais. Os prefeitos
debateram o reajuste dos servidores municipais, onde ficou acordado que não
será dado ganho real no reajuste aos servidores municipais, apenas a inflação,
segundo o INPC. Segundo o coordenador do movimento econômico da AMREC,
Ailson Piva, o assunto também foi debatido em reunião do colegiado do
CONFAZ-M, onde também se tenta uma proposta única, para que não tenha
impacto financeiro aos municípios. Depois o coordenador do movimento
econômico apresentou os números aos prefeitos onde o Estado apresentou
crescimento de 9,14%, mas que deve cair cerca de 1,5%. A AMREC
apresentou crescimento de 2%, até a presente data. Na próxima semana
entra na fase dos recursos, onde percentual pode aumentar ou diminuir. Ainda
com relação a reunião do Confaz-M, Ailson disse aos prefeitos que se estuda
a possibilidade de apresentação de uma lei de iluminação pública para
cobrança em terrenos baldios. A taxa é baseada na lei do município de Içara,
e a ideia é que o projeto de lei seja encaminhado as câmaras de vereadores
dos municípios para que o impacto seja menor. Outro estudo no colegiado
Confaz-M é com relação a taxa de lixo na cobrança de água, onde o principal
entrave é o impedimento da Casan. Como último assunto, foi comunicado que
a empresa MSGel engenharia, venceu a concorrência de licitação para o
serviço, conforme cópia da ata apresentada aos prefeitos em suas respectivas
pastas. Nada mais foi tratado, encerrando-se a presente reunião, cuja ata
será lida, aprovada e assinada na forma regimental.
Criciúma, 20 de abril de 2017.

Ademir Magagnin
Prefeito de Cocal do Sul
Presidente da AMREC

Dimas Kammer
Prefeito de Forquilhinha

Agenor Coral
Prefeito de Morro da Fumaça

Murialdo Canto Gastaldon
Prefeito de Içara

Rogério José Frigo
Prefeito de Nova Veneza

Jairo Celoy Custodio
Prefeito de Balneário Rincão

Hélio Roberto Cesa
Prefeito de Siderópolis

José Roberto Madeira
Diretor Executivo

Jorge Luiz Koch
Prefeito de Orleans
2

