ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AMREC NR 09 DE 24 DE
AGOSTO DE 2017 - FAX: Nº 029/2017 – CONVOCAÇÃO. PRESENÇAS
NO LIVRO 05 – FLS. 38 – HORÁRIO: 16 HORAS – PLENARINHO DA
AMREC.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2017, os prefeitos da
Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) se reuniram no
Plenarinho da AMREC, para a nona 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; do prefeito de Forquilhinha, Dimas Kammer; do prefeito de
Criciúma, Clésio Salvaro; do prefeito de Morro da Fumaça, Agenor Coral; do
diretor executivo da AMUREL, Celso Herdman; da secretário de Saúde de
Cocal do Sul, Sinara Crippa Milanez; da secretária de Saúde de Criciúma,
Francielle Gava; dos vereadores de Criciúma, José Paulo Ferrarezi e Geovana
Benedet Zanette; dos representantes da Cruz Vermelha, Almir Fernandes de
Souza e o delegado Adauto de Souza; do presidente da Associação Vida
Ativa São José, Fernando Fols; do diretor do Hospital Santa Catarina, médico
Leon Iotti; do presidente do Instituto Ideas, Roberto Henrique Benedetti;
dos assessores parlamentares da câmara de vereadores de Criciúma, Lucas
Dal Bo e Alessandro Marques; dos representantes da Associação de Apoio a Saúde
de Santa Catarina, Noemi Terezinha Santos e Daniel Santos; do gerente da Epagri
de Criciúma, Fernando Damian Preve Filho; da gerente de Agricultura da ADR,
Santina Izé Rosa; Secretário de Agricultura de Siderópolis, Ronaldo Remor;
Secretário de Urussanga, Marcos Roberto Zanelato; Secretário da Agricultura, Luiz
Cristovão Crocetta; presidente do Iddasi, Jessica Destro; Cooperativa de Agricultura
e pesca familiar de Içara, Jairo Manoel da Silveira; 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 Jurídico da
AMREC, Giovanni Dagostin Marchi; e do diretor executivo da AMREC, José
Roberto Madeira. A reunião iniciou na recepção da AMREC, onde os prefeitos
deixaram o plenarinho, para atender os representantes e apoiadores da
Associação Vida Ativa São José, onde o presidente, Ademir Magagnin, deu as
boas-vindas e passou a palavra ao representante da Cruz Vermelha Almir
Fernandes, que apresentou a Associação e o trabalho que vem sendo feito.
Hoje ela atende 18 pessoas e tem mais 37 pessoas numa fila de espera. Eles
pediram aos prefeitos a colaboração para ampliar o atendimento que é feito
a pessoas com deficiência física. Os prefeitos agradeceram a presença e
informaram que vão avaliar as possibilidades de atender o pedido. Passando
para próxima pauta, os prefeitos retornaram ao plenarinho, onde o
presidente passou a palavra ao prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, que
tratou do Hospital Infantil Santa Catarina. O prefeito de Criciúma apresentou
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os números com auxílio do diretor técnico da instituição, Leon Iotti, que hoje
tem aporte de R$ 800 mil da prefeitura de Criciúma e mais R$ 250mil via
SUS, faltando cerca de R$ 250 mil para cobrir o custo total. Segundo o
prefeito Clésio Salvaro, 33% do investimento próprio de Criciúma vai para
área da saúde. O atendimento no hospital em 2015 foi de 49.271 pacientes,
em 2016 de 46.103 atendidos, e em 2017 a conta já está em 29.577. Foram
apresentadas duas propostas de dividir os custos do hospital com os demais
municípios da região da AMREC, AMESC e AMUREL. A primeira de
pagamento per capito de R$ 1,00 por habitante de cada município por mês.
A segunda é que a cada mês seja enviado a conta para o município do
paciente atendido. O prefeito Murialdo Gastaldon, concordou com a
proposta, mas acha que o assunto deve ser estendido para aos demais
hospitais, já que metade do atendimento da maternidade do Hospital São
Donato é de fora de Içara. O prefeito Gustavo Cancellier concordou com o
assunto colocando o caso do hospital de Urussanga. A decisão dos prefeitos
foi de encaminhar o assunto para o Colegiado de Saúde, que levantará os
números, para depois os prefeitos tomarem uma decisão. O prefeito de
Criciúma, Clésio Salvaro, afirmou ao final do assunto, pedindo para colocar
em ata, que o mês de setembro está garantido pela prefeitura de Criciúma,
já que o Presidente do Ideas, Roberto Henrique Benedetti, disse que precisa
tomar a decisão em um mês. Seguindo a reunião foi passada a palavra para
representante da Associação de Apoio a Saúde de Santa Catarina, Noemi
Terezinha Santos, que apresentou os serviços prestados na área da saúde,
ficando a disposição dos prefeitos. Seguindo a pauta foi passado para o
assunto Consórcio Intermunicipal de Atenção à Sanidade Agropecuária da
Região Carbonífera de Santa Catarina – CIASAMREC, onde o prefeito de
Içara e presidente do Consórcio, Murialdo Gastaldon, tratou das mudanças
encaminhadas. Atualizou a situação da rescisão do antigo diretor e informou
aos prefeitos, e tratou dos Municípios que desejam permanecer no
Consórcio; Apresentação, aprovação e nomeação do Diretor Executivo do
Consórcio; e Alteração do Estatuto do Consórcio. Quanto a nomeação para o
cargo de Diretor Executivo foi apresentado o nome do médico veterinário
Marcelo Pedroso, funcionário da Epagri, obtendo a aprovação de todos os
prefeitos. Ressalta-se que não haverá custo para o CIASAMREC referente a
remuneração do Diretor Executivo. O Presidente, prefeito Murialdo, indicou
também a servidora do município de Içara, Médica Veterinária, Mariah
Freitas, para desenvolver atividades no Consórcio, com carga horária de 20h
semanais, sem custos para o consórcio. Sobre a alteração do Estatuto do
Consórcio, trata-se da criação de um novo cargo comissionado, o de
Articulador Político, destinado a estreitar o relacionamento junto às
prefeituras, câmaras de vereadores, Governo Estadual, Assembleia
Legislativa e Órgãos Federais, para viabilizar os encaminhamentos técnicos
do Consórcio. Para ocupar este cargo, fora apresentado o nome do técnico
agrícola, Sr. Sergio Giongo. Alteração do Estatuto e indicação do nome
também foi aceita pelos presentes. Por fim, esclareceu-se ainda que as
alterações estatutárias devem ser ratificadas pelas Câmaras de Vereadores
dos municípios integrantes do Consórcio, na forma do Prejulgado 2058 do
Tribunal de Contas do Estado. Os prefeitos aprovaram a medida por
unanimidade. Depois disse os prefeitos solicitaram aos colaboradores que
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deixassem a sala, para tratar dos assuntos do Consórcio CISAMREC. Neste
momento 10 prefeitos estavam na reunião, onde foi decidido pela
exoneração da diretora executiva do Consórcio Daniria da Rocha, e pela
contratação de Roque Salvan para o seu lugar. Nada mais foi tratado,
encerrando-se a presente reunião, cuja ata será lida, aprovada e assinada
na forma regimental.

Criciúma, 24 de agosto de 2017.
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