ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AMREC NR 07 DE 25 DE
MAIO DE 2017 - FAX: Nº 021/2017 – CONVOCAÇÃO. PRESENÇAS NO
LIVRO 05 – FLS. 37 – HORÁRIO: 16 HORAS – PLENARINHO DA AMREC.

Aos vinte cinco dias do mês de maio de 2017, os prefeitos da Associação dos
Municípios da Região Carbonífera (AMREC) se reuniram no Plenarinho da
AMREC, para a sétima 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; do prefeito de Forquilhinha, Dimas Kammer; do
vice-prefeito de Lauro Muller, Pedro Barp Rodrigues; do representante do
município de Siderópolis, Sergio Rodrigues; do diretor finanças do município
de Urussanga, Roberto Savio Caetano; do representante de Morro da Fumaça,
Robson Francisconi; do coordenador regional da defesa civil, Rosinei da
Silveira; da diretora executiva da Abadeus; Shirlei Monteiro; da representante
da Abadeus, Katia Matos; dos representantes da empresa Facto Consultoria e
tecnologia, Guilherme Baeta Villas e Jorge Folis; da diretora do CISAMREC,
Daniria N. S. Rocha; 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 assessor contábil da AMREC, Jacimar Torres. Jacimar convidou os
prefeitos a estarem presentes na reunião do Colegiado de Contadores e
Controladores da AMREC, na próxima terça-feira, dia 30 de maio, às 14h, onde
representantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE), vão estar presentes.
Segundo Jacimar eles vem para ouvir os prefeitos e os servidores das
prefeituras, onde vão tratar de temas livres, como a IN 20, E-sfinge,
informática, ata de registro de preços para medicamentos, e principalmente
escutar os municípios sobre o que o TCE pode melhorar e contribuir quanto a
eficiência na gestão pública. Jacimar ainda reforçou a importância de os
prefeitos estarem presentes na reunião, já que é a primeira vez que o tribunal
vem ouvir as prefeituras. Passando para próxima pauta o presidente da
AMREC passou a palavra para a diretora executiva da Abadeus, Shirlei
Monteiro, que tratou do tema Aprendiz no Setor Público. Ela fez uma breve
apresentação da entidade que tem sede no bairro Cristo Redentor, em
Criciúma e que agora conta com uma extensão em Forquilhinha. Depois
apresentou a lei de aprendizado, baseado na lei 10.097, e o programa
Aprendiz no Setor Público, onde segundo Shirlei, o aprendizado é uma forma
de incluir. Segundo ele o programa é uma forma de evitar e evasão escolar;
as drogas; e é uma forma de oferecer perspectiva para o jovem estudante.
Segundo Shirlei a prefeitura de Curitiba já vem usando essa modalidade de
aprendizado e o estado da Bahia está se adequando para utilizar. Shirlei
lembra que a entidade já trabalha com o Jovem aprendiz no setor privado.
Seguindo a reunião foi passado a palavra ao coordenador regional da defesa
civil, Rosinei da Silveira. Ele tratou de reforçar aos prefeitos a importância de
estruturar a defesa civil nos municípios, como forma de melhorar a resposta
para a população em caso de desastres naturais. Disse que até o fim do ano
deve estar em funcionamento o último dos três radares meteorológicos,
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passando a ser o primeiro Estado da Brasil com 100% de cobertura. Falou do
serviço de alerta por SMS, que já está em teste em 30 municípios do Estado,
sendo que o Balneário Rincão é um desses, e que até agosto, todos os
municípios devem contar com este serviço. Rosinei ainda comunicou que no
dia 21 de julho haverá uma grande reunião na Agência de Desenvolvimento
Regional (ADR) com a presença do Secretário de Estado da Defesa Civil e que
seria muito importante os municípios estarem presentes. Ele ainda convidou
para oficinas que ocorram na AMREC, nos dias 24 e 25 de julho. Seguindo a
reunião foi passado a palavra ao representante do grupo Facto, o advogado
Guilherme Baeta, para falar da possibilidade de recuperação tributaria e fiscal.
Ele apresentou as modalidades de produtos oferecidos aos presentes e deixou
os contatos ficando à disposição dos prefeitos. Nada mais foi tratado,
encerrando-se a presente reunião, cuja ata será lida, aprovada e assinada na
forma regimental.
Criciúma, 25 de maio de 2017.
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