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/PLENARINHO DA AMREC.
Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2017, os prefeitos da Associação
dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) se reuniram no Plenarinho da
AMREC, para a decima primeira 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 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 Morro
da Fumaça, Agenor Coral; do prefeito de Siderópolis, Helio Roberto Cesa; do
vice-prefeito de Treviso, Rodrigo Fenili; do promotor de Justiça do Centro de
apoio Operacional da Ordem Tributária do Ministério Público de Santa
Catarina, Giovanni Andrei Franzoni Gil; da promotora de Justiça do Centro de
Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público de Santa
Catarina, Caroline Cabral Zonta; do Assessor do Ministério Público de Santa
Catarina, Eduardo Michalski; do Secretário de Articulação Nacional Acélio
Casagrande; do organizador da Agroponte, Willy Backes; do gerente regional
de saúde, Fernando de Fáveri; da apoiadora do Cosems; Roseclair Barros; do
coordenador do CIR – AMREC e secretário de saúde de Forquilhinha, Diego
Passarela, assim como demais prefeitos, secretários da saúde, finanças e
técnicos das prefeituras das regiões da AMREC, AMESC e AMUREL conforme
lista de presença; 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 no auditório com o presidente, Ademir Magagnin,
dando as boas-vindas aos presentes, e compondo a mesa juntos aos
promotores do Ministério Público Giovanni Andrei Franzoni Gil e Carolina
Cabral Zonta, e o secretário de articulação Nacional de Santa Catarina Acélio
Casagrande. Cada um fez a sua saudação inicial e posteriormente o presidente
da AMREC passou a palavra ao promotor Giovanni Andrei Franzoni Gil, que fez
um apanhado com resultados do programa Saúde Fiscal dos Municípios. O
promotor aponta para que em pesquisa realizada junto aos municípios, 81
Municípios parceiros declararam que desde a adesão ao Programa Saúde
Fiscal, seja pela divulgação do programa, da capacitação dos agentes fiscais
ou da ação do MPSC, houve o incremento na arrecadação de tributos próprios
de aproximadamente R$ 46 milhões de reais, o que demonstra a viabilidade
do programa e sua efetividade. Na sequência, ainda no auditório os presentes
acompanharam o segundo item da pauta, a palestra da promotora Caroline
Cabral Zonta, que tratou Lei Estadual 17.066/2017, que fala das publicações
na internet da lista de espera dos pacientes do SUS. Segundo ela a lei foi
criada para que o cidadão tenha acesso, para que o paciente saiba a sua
colocação, a expectativa de atendimento e para que não aja mais
interferências políticas, administrativas ou médicas na priorização deste
atendimento. Segundo ele é a forma do cidadão catarinense acompanhar e
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ser atendido por critérios clínicos, ou por ordem cronológica a partir da sua
situação específica. As listas estão sendo publicadas no sistema de regulação
federal (SISREG) e qualquer pessoa pode acessar, por meio do site
listadeespera.saude.sc.gov.br. A lei vale tanto para os municípios, quanto
para o Estado. A lei também é uma forma de diminuir a judicialização da
saúde, já que os promotores terão acesso a lista, facilitando o processo. Dados
apresentados pela própria promotora no início da palestra, dão conta que
foram 7.436 casos de judicialização em 2014; 8.596 em 2015; e 8.387 em
2016. Depois da palestra os prefeitos trocaram de ambiente, se reunindo no
plenarinho da Associação. O presidente da AMREC passou a palavra ao
organizados do Agroponte, Willi Backes. Willi falou de evento, anunciando que
no próximo ano a estrutura aumenta e que o evento será de 15 até 19 de
agosto. Em 2017, o público estimado foi de 100mil visitantes, com a
participação de 250 empresas. Ele pediu aos prefeitos que incentivem os
secretários e servidores ligados a agricultura e ao desenvolvimento econômico
a maior participação nos seminários, encontros e técnicos e científicos.
Seguindo a reunião, o presidente Ademir passou a palavra ao prefeito de
Balneário Rincão, Jairo Celoy Custódio, que convidou os demais prefeitos a
realizar durante o veraneio um Carnaval Regional, onde serão realizados cinco
dias de evento, com carnaval infantil e para terceira idade. O prefeito do
Balneário pediu para que os prefeitos indicassem com quem o assunto pode
ser tratado em cada município. O presidente Ademir Magagnin disse que o
assunto deve ser encaminhado junto ao colegiado de Cultura e Turismo da
AMREC. Seguindo a reunião foi passado a palavra para o assessor de Projetos
da AMREC, Francisco Verissimo, que convidou os prefeitos para participar do
I Seminário Regional de Captação de Recursos, que envolverá os municípios
da AMREC e da AMESC, no dia primeiro de dezembro. Seguindo a reunião
Verissimo falou da ida a Brasília e no resultado da região da bancada
catarinense tratando das emendas de bancadas. Segundo Verissimo no total
foram 150 milhões que será encaminhado para o Estado e posteriormente
repassado para cada uma das 21 associações para compra de usina de asfalto,
que deve ser feito uma mobilização junto a FECAM, para cobrar que esse
recurso verdadeiramente venha para seu destino proposto. Outra emenda que
Verissimo chamou a atenção é com relação a emenda da área da saúde que
serão repassadas diretamente para os municípios. Ele disse que os prefeitos
devem se mobilizar para a emenda destinada para compra de equipamentos
agrícolas, que é um recurso que deve vir para o Estado de Santa Catarina e
que os prefeitos devem cobrar do Estado a vinda de tal recurso. Segundo a
reunião foi passado a palavra ao Assessor de Imprensa da AMREC, que
solicitou aos prefeitos a liberação dos responsáveis pela comunicação dos
municípios a participar do Segundo Seminário de Comunicação Pública,
organizado pela FECAM em Florianópolis. Seguindo os assuntos gerais o
prefeito Helio Roberto Cesa pediu a palavra. Ele questionou se os prefeitos
têm alguma definição com relação ao pagamento de precatórios. O assessor
Jurídico da AMREC, Giovanni Dagostin Marchi, disse que o assunto vem sendo
tratado no colegiado de procuradores. Ficou decidido que o Assessor Jurídico
da AMREC fará um levantamento do assunto e apresentará um relatório aos
prefeitos. Seguindo a fala do prefeito Helio, ele questionou o funcionamento
do consórcio CIASAMREC. Foi informado que há uma dificuldade de aprovação
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da mudança do estatuto nas câmaras de vereadores, mas que os municípios
de Siderópolis, Orleans, Içara, Balneário Rincão e Morro da Fumaça já
aprovaram a lei. O prefeito disse que há empresários do município de
Siderópolis que estão cobrando do prefeito, por necessitarem da inspeção dos
produtos de origem animal para comercialização fora do município. Como
último questionamento o prefeito Helio Roberto Cesa, ele perguntou porque
as mudanças no consocio CISAMREC, aprovadas na última reunião não foram
colocadas em prática. O presidente do consórcio Dimas Kammer, afirmou que
o assunto não foi tratado dentro da legalidade, e que deve se convocar uma
assembleia geral especifica do consórcio. Ainda segundo Dimas, a atual
diretora será exonerada no fim do ano, e o nome do novo ocupante do cargo
dever ser definido nesta reunião. O prefeito de Nova Veneza, Rogerio Frigo,
disse que não concorda em voltar atrás, e disse que esse assunto, para ele,
está definido. O prefeito Hélio voltou a questionar o assunto, dizendo que sete
prefeitos aprovaram a decisão. Nada mais foi tratado, encerrando-se a
presente reunião, cuja ata será lida, aprovada e assinada na forma
regimental.
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