ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AMREC NR 08 DE 13 DE
JULHO DE 2017 - FAX: Nº 024/2017 – CONVOCAÇÃO. PRESENÇAS NO
LIVRO 05 – FLS. 38 – HORÁRIO: 17 HORAS – PLENARINHO DA AMREC.

Aos treze dias do mês de julho de 2017, os prefeitos da Associação dos
Municípios da Região Carbonífera (AMREC) se reuniram no Pavilhão da Festa
da Tainha, no Balneário Rincão, para a oitava 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 Balneário Rincão,
Jairo Celoy Custódio; do prefeito de Siderópolis, Helio Roberto Cesa; do
Prefeito de Urussanga, Luís Gustavo Cancellier; do Prefeito de Içara, Murialdo
Canto Gastaldon; do prefeito de Nova Veneza, Rogerio José Frigo; do prefeito
de Orleans, Jorge Luiz Koch; do prefeito de Lauro Muller, Valdir Fontanela;
dos secretário de Infraestrutura do Estado, Luiz Fernando Cardoso; da
secretária de Estado da Justiça e Cidadania, Ada Faraco De Luca; do viceprefeito do Balneário Rincão, Luiz Gustavo da Luz Neto; dos vereadores do
Balneário Rincão, Jorge Luiz Amorim Costa, Luiz Carlos Pico, Ramires Lino,
Everaldo Pedro Felipe; do suplente de vereador do Balneário Rincão, Jean
Willian Teixeira Nascimento; dos vereadores de Treviso, Sidnei Viola e Gabriel
Mariani; da secretária do Balneário Rincão, Juliana Tomé Paulo; do Assessor
de Imprensa do Balneário Rincão; José Adilo da Silveira; do executivo de
vendas da empresa Nossa Cidade Melhor, Vinícius Rodrigues da Silva; do
Coordenador do Movimento Econômico, Ailson Piva; da secretaria do colegiado
de Saúde, Margarete Maria Pasetto; do assessor contábil da AMREC, Jacimar
Torres; do assessor de Projetos da AMREC, Francisco Verissimo; do assessor
Juridico da AMREC, Giovanni Dagostin Marchi; e do diretor executivo da
AMREC, José Roberto Madeira. A reunião iniciou com o presidente, Ademir
Magagnin, passando a palavra de forma imediata a corte da Festa da Tainha,
que recepcionou os prefeitos desejando boas-vindas aos presentes. Na
sequência o prefeito do município anfitrião reiterou as boas-vindas,
devolvendo a palavra ao presidente, que agradeceu a acolhida e iniciou a
pauta da reunião. O primeiro assunto abordado, foi o item dois da pauta, sobre
a proposta de diagnostico ambiental, com o professor e engenheiro Tadeu de
Oliveira. Depois da apresentação do tema, o presidente disse que o tema será
melhor estudado e assim que possível retornará ao professor para que o
assunto volte a pauta numa próxima reunião. Seguindo a pauta, foi
introduzido ao primeiro item da pauta, adiado devido a problemas no transito.
Foi passado a palavra ao executivo de vendas da empresa Nossa Cidade
Melhor, Vinícius Rodrigues da Silva. Ele tratou do software, que funciona como
aplicativo de celular para gestão para administrações públicas. Nesse é
possível marcar um problema, como uma lâmpada quebrada, por meio do
GPS, dando eficiência para gestão pública. Encerrando a apresentação, o
presidente pediu para Vinicius deixasse o contato para que, caso algum
prefeito tenha interesse, possa entrar em contato diretamente com empresa.
Seguindo a reunião, foi passado a palavra para o assessor de Projetos da
AMREC, Francisco Verissimo. Ele explanou sobre oportunidades de convênios,
contratos via emenda parlamentar, prazos e editais do governo federal e
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estadual que devem ter atenção dos municípios. Verissimo propôs que os
municípios tenham uma proposta de emenda parlamentar coletiva, que isso
seja levado ao FORUM parlamentar Catarinense na câmara. O assessor de
projetos da AMREC ainda explicou aos prefeitos a possibilidade de recursos
por meio do Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM),
onde dinheiro é doação, não reembolsável, mas precisa de 15% de
contrapartida do município. O presidente agradeceu pelas orientações e disse
aos prefeitos que pensassem em proposições coletivas para que possam ser
sugeridas para emenda coletiva para a próxima reunião, visando o orçamento
do Governo Federal de 2018. Seguindo reunião foi passado a palavra para
coordenador de movimento econômico da AMREC, Ailson Piva, que tratou dos
recursos da repatriação, onde segundo ele, esse ano a expectativa é que seja
repatriado apenas 25% do valor do último ano. A prazo termina no fim do
mês, e até o momento apenas 1% do recurso previsto foi efetivado. Depois
ainda tratou dos recursos de valor adicionado junto Fazenda do Estado, onde
está sendo proposto um debito R$ 183 milhões para região da AMREC, mais
que foi feito a defesa, e há uma grande possibilidade de ganho na causa.
Seguindo a reunião o presidente passou a tratar do Serviço Aeropolicial da
Polícia Civil (SAER) e da possibilidade de usos do equipamento como como
serviço aeromédico para atendimento médico de urgência. O secretário
infraestrutura do Estado, Luiz Fernando Vampiro, levantou uma questão
importante do serviço: "aonde o helicóptero vai pousar?" Segundo o secretário
o serviço não pode pousar num hospital particular, e os dois hospitais públicos
na região (Hospital São Donato e Hospital São José) não possuem heliponto.
O secretário sugeriu que paralelo a negociação com Estado para implantação
do serviço deve ser feito um negociação com dois hospitais para construção
de heliponto. Ainda segundo o Secretário o serviço leva em média dois anos
para se consolidar e aqui em Criciúma, o serviço está implantando a sete
meses. Mudando de assunto o presidente tratou do incinerador de lixo para
geração de energia. Segundo Ademir, ele foi procurado para que no Consórcio
Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul (CIRSURES) seja
desenvolvido essa possibilidade, mas para conhecimentos dos demais
prefeitos, trouxe o assunto para encontro. O estudo está sendo feito, para que
no futuro o lixo seja uma fonte geradora de receita para região. Terminando
a reunião, o presidente mais uma vez agradeceu recepção. O prefeito do
município anfitrião reiterou os cumprimentos e convido os prefeitos para
participar da cerimônia de abertura da Festa da Tainha. Nada mais foi tratado,
encerrando-se a presente reunião, cuja ata será lida, aprovada e assinada na
forma regimental.

Criciúma, 13 de julho de 2017.
Ademir Magagnin
Prefeito de Cocal do Sul
Presidente da AMREC

Jairo Celoy Custódio
Prefeito de Balneário Rincão
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Helio Roberto Cesa
Prefeito de Siderópolis
Luís Gustavo Cancellier
Prefeito de Urussanga
Murialdo Canto Gastaldon
Prefeito de Içara
Prefeito de Nova Veneza
Rogerio José Frigo
Jorge Luiz Koch
Prefeito de Orleans
Valdir Fontanela
Prefeito de Lauro Muller
José Roberto Madeira
Diretor Executivo
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