
ATA N° 229.04.2019 – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO 

URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

 

 1

Às oito horas e quinze minutos do dia vinte e quatro do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 1 

tendo como local a sede da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, situada 2 

à Rua Marechal Deodoro nº 772, 12º andar – Edifício Mirage Offices, na cidade de Concórdia, Estado de 3 

Santa Catarina, reuniram-se os Prefeitos, Vice-Prefeitos e convidados, cujas assinaturas constam no 4 

Livro de Assinaturas nº 04, folha n° 38 – frente, para a realização da Assembleia Geral Ordinária da 5 

AMAUC, conforme Edital de Convocação 04/2019 de 14 de outubro de 2019. Verificado o quorum e 6 

havendo número legal de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Presidente de Câmaras de Vereadores presentes, o 7 

Presidente Rogério Luciano Pacheco declarou aberta a assembleia, agradeceu a presença de todos e 8 

destacou a importância dos assuntos constantes na ordem do dia. Ato contínuo convidou a senhora 9 

Ivanete Grendene, Secretária Administrativa da Amauc para secretariar a reunião. Ordem do dia. 1) 10 

Apreciação da ata da assembleia do dia 29 de agosto, que após lida foi aprovada por unanimidade. 2 – 11 

Águas do Oeste Catarinense Convention&Visitors Bureau: Prefeito Pacheco apresentou o Senhor 12 

Valdecir Lúcio Giotto, Diretor-Presidente do Águas do Oeste Catarinense Convention&Visitours Bureau, 13 

passando a palavra para que fazer a explanação sobre a entidade. O Senhor Valdecir iniciou falando 14 

sobre a realidade do convention e dificuldades de atuação por falta de estrutura digital com informações 15 

atualizadas sobre o turismo da região, falta de profissionais e de um calendário unificado da região. 16 

Falou que é prioridade a estruturação do site com acessibilidade, um aplicativo, contratação de 17 

profissional de turismo e de marketing, participação em feiras e fomentar parcerias. Após o site ficar 18 

pronto será o único site de turismo com ferramentas de acessibilidade. O aplicativo vai possibilitar ao 19 

visitante acesso às informações turísticas da região e, em contrapartida, a região vai conhecer o turista 20 

que circulou por aqui. Além disso propõe parceria para elaborar e manter atualizado o calendário de 21 

eventos dos municípios da Amauc e firmar parcerias com instituições e continuar participando de feiras e 22 

exposições, bem como construir uma pauta conjunta de ações para o desenvolvimento do turismo 23 

regional. Solicitou aprovação dos Prefeitos para que possa se reunir com o Secretário Executivo da 24 

Amauc e tratar deste projeto para estruturar ações de integração de todos os municípios da Amauc na 25 

área do turismo. Os Prefeitos Genir Loli, Edemilson Canale e Leani Schmitt informaram que os 26 

municípios de Lindóia do Sul, Seara e Arabutã, respectivamente, se integraram ao Convention&Bureau 27 

do Grande Oeste, instalado em Chapecó, o qual já está divulgando os eventos desses municípios em 28 

diversos espaços turísticos. Prefeito Loli falou que Piratuba tem uma forma peculiar de turismo através 29 

da rede hoteleira, a qual oferta todo tipo de distração e gastronomia nos próprios hotéis, sobrando pouco 30 

tempo para o turista aproveitar outros atrativos que a cidade de Piratuba e a região oferecem, fora das 31 

águas termais e das estruturas dos hotéis. Prefeito Olmir falou sobre o turismo de Piratuba e das ações 32 

através do Integrar que envolve os municípios de Piratuba, Ipira, Peritiba e Alto Bela Vista. Enfatizou o 33 

anúncio de empresários do Grupo da RIC SC sobre a instalação de um complexo de produção de 34 
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energia fotovoltáica na cidade de Piratuba, com início da implantação ainda em 2020. Desta forma, 35 

Prefeito Olmir destacou que Piratuba, além do perfil de turismo termal, está se firmando como um 36 

município gerador de energia limpa e sustentável. Senhor Valdecir finalizou dizendo que a intenção é 37 

iniciar o projeto em janeiro e colocou-se à disposição para esclarecer dúvidas e ouvir sugestões para a 38 

melhoria contínua das ações do Águas do Oeste Catarinense Convention&Visitors Bureau. Prefeito 39 

Pacheco parabenizou as ações do Senhor Valdecir Giotto como Diretor-Presidente do Águas do Oeste e 40 

como entusiasta da cultura e do turismo. Prefeito Pacheco concluiu apoiando o projeto enfatizando que 41 

o turismo é uma economia limpa que poderá trazer muitos recursos para a região, mas é importante 42 

integrar os municípios nesta visão inovadora que foi apresentada, mas para que tenha viabilidade de 43 

acontecer é necessário ser de forma agregada com a interação entre municípios. Prefeito Pacheco 44 

propôs um segundo momento para discutir o projeto e definir adesões. 3 – PROJETO RECUPERAR: O 45 

Presidente passou a palavra para o Senhor Roberto Kurtz Pereira – Secretário Executivo da AMAUC, o 46 

qual explicou que o Edital de Licitação – Modalidade Pregão Eletrônico para contratação de empresa 47 

especializada para elaboração do Plano de Trabalho e fiscalização dos serviços de recuperação das 48 

estradas estaduais, como tapa-buracos, sinalização, roçadas, limpeza de sarjetas e bueiros, está sendo 49 

finalizado e praticamente pronto para ser publicado. Senhor Roberto enfatizou que todo o processo está 50 

sendo conduzido com a devida precaução para que não haja impugnação do edital e para que o 51 

trabalho tenha credibilidade. Explicou que esteve em reunião em Florianópolis e em Chapecó com 52 

representantes do Governo do Estado e do Deinfra. Nas duas ocasiões foi acompanhado pelo Vanderlei, 53 

onde buscaram subsídios e aval para o processo. Os editais vão seguir o padrão Deinfra, o qual colocou 54 

à disposição um engenheiro para acompanhar e fiscalizar os trabalhos. Os pagamentos para a empresa 55 

vencedora somente serão efetivados após o aval deste engenheiro, para evitar problemas na prestação 56 

de contas. O recurso virá em três parcelas, sendo a primeira logo após a assinatura e publicação do 57 

Convênio pelo Governo do Estado. Explicou que o projeto envolve uma série de licitações e, como o 58 

consórcio não tem equipe específica para este trabalho, será necessário firmar um Termo de 59 

Cooperação Técnica entre a Amauc e o Consórcio Lambari para cedência de funcionários para viabilizar 60 

o processo de efetivação do Projeto Recuperar, além da nomeação do Vanderlei como Pregoeiro, tudo 61 

sem ônus para o Consórcio. Falou que a região da Amauc é a primeira a firmar o convênio, motivo pelo 62 

qual existe a possibilidade de que o Governador do Estado, Senhor Carlos Moisés da Silva, venha à 63 

região para a assinatura do convênio, no mês de novembro. Até o momento somente o CIM Catarina 64 

firmou o convênio. O Prefeito Enoir Fazolo falou que preocupa a morosidade deste processo tendo em 65 

vista que as estradas estão intransitáveis. Senhor Roberto justificou a demora tendo em vista ser um 66 

processo novo, que nunca havia sido firmado e é necessário primar pela segurança jurídica evitando 67 

que os Prefeitos respondam por qualquer problema que possa ocorrer. Vanderlei esclareceu que o 68 
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Deinfra tem 3 engenheiros para todo o oeste de SC e toda obra que precisa de projeto continua sob a 69 

responsabilidade do Deinfra. Vanderlei ainda esclareceu que o Consórcio Lambari está contratando 70 

sistema para gerar o pregão eletrônico. Prefeito Pacheco sugeriu e todos apoiaram de que o convênio 71 

somente seja assinado com a presença do governador.4- Definição de três prioridades de 72 

infraestrutura: Senhor Roberto informou que a pedido da Central de Atendimento aos Municípios – 73 

CAM, ligado à Casa Civil, a região precisa informar três prioridades de infraestrutura a fim de nortear 74 

investimentos futuros pelo Governo do Estado. Após ampla discussão, definiu-se: 1º - Recuperação total 75 

da SC 283, que liga Concórdia a Chapecó, extensão de aproximadamente 80 Km, com construção de 76 

terceira pista, acostamento e áreas de escape. 2º - Asfaltamento da rodovia SC 154, trecho 77 

compreendido entre Ipumirim até a BR 282 no município de Faxinal dos Guedes, extensão de 78 

aproximadamente 30 Km. 3º - Recuperação total da rodovia SC 390, trecho compreendido entre 79 

Concórdia (BR 153, Km 111) ao Município de Ouro, passando pelos municípios de Peritiba, Ipira e 80 

Piratura, extensão de aproximadamente 120 Km. Ficou definido também que, além dessas três 81 

prioridades, solicitar atenção e urgência do Governo Estadual na recuperação total da rodovia SC 355 82 

entre Jaborá à BR 282, no município de Catanduvas, trecho de aproximadamente 15 Km, com 83 

construção de terceira pista, acostamento e áreas de escape, a exemplo do trecho recuperado da 84 

mesma rodovia entre Jaborá à BR 153 em Cachimbo, município de Concórdia. Enfatizar que este pleito 85 

foi eleito como prioritário pela sociedade regional, em razão de que nessa rodovia transita a produção 86 

oriunda do Estado do Rio Grande do Sul e da região da Amauc, com destino ao litoral catarinense, para 87 

abastecimento das cidades litorâneas e destinada à exportação pelos Portos Catarinenses. Também a 88 

recuperação total da rodovia SC 155, trecho de aproximadamente 70 Km, que liga o Município de Seara 89 

a Xanxerê, passando pelo Município de Xavantina, devido ao estado precário de conservação, sendo 90 

alguns trechos praticamente intransitáveis, prejudicados por fortes chuvas que aconteceram em anos 91 

passados. 5 – Orçamento Amauc para 2020: Presidente Pacheco passou a palavra para o Secretário 92 

Executivo da Amauc, senhor Roberto Kurtz Pereira, o qual apresentou a proposta orçamentária para 93 

2020, com Receitas e Despesas corrigidas a um percentual aproximado de 4% (quatro por cento). Após 94 

manifestação e esclarecimentos de dúvidas, o Presidente colocou em aprovação a proposta 95 

orçamentária a qual foi aprovada por unanimidade. Desta forma ficam aprovados os valores para a 96 

contribuição mensal de cada município associado, com ao valores arredondados, conforme segue: Alto 97 

Bela Vista - R$ 10.380,00 (dez mil, trezentos e oitenta reais); Arabutã – R$ 10.980,00 (dez mil, 98 

novecentos e oitenta reais); Concórdia – R$ 37.440,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais); 99 

Ipira – R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais); Ipumirim – R$ 11.160,00 (onze mil, cento e sessenta 100 

reais); Irani – R$ 10.816,00 ( dez mil, oitocentos e dezesseis reais); Itá – R$ 13.000,00 (treze mil reais); 101 

Jaborá – R$ 10.836,00 (dez mil, oitocentos e trinta e seis reais);  Lindóia do Sul - R$ 10.816,00 ( dez mil, 102 
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oitocentos e dezesseis reais); Peritiba – R$ 10.670,00 (dez mil, seiscentos e setenta reais); Piratuba – 103 

R$ 13.000,00 (treze mil reais); Presidente Castello Branco – R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais); 104 

Seara – R$ 16.536,00 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e seis reais) e Xavantina – R$ R$ 10.836,00 105 

(dez mil, oitocentos e trinta e seis reais). 6 - Instrução Normativa sobre o recolhimento de carcaças: 106 

Senhor Roberto explanou sobre a publicação da IN 48 de 17 outubro/2019, através do Ministério da 107 

Agricultura onde o recolhimento deixa de ser projeto piloto e passa a ser uma atividade comercial que 108 

pode ser exercida por qualquer empresa que atenda aos requisitos estabelecidos na IN. Desta forma os 109 

municípios ficam impossibilitados de repassarem recursos para a empresa Cbrasa ou qualquer outra 110 

que se proponha a realizar o serviço de recolhimento de carcaças em nossa região. Além disto, a IN 111 

normatiza a questão da exportação e da utilização dos produtos advindos das carcaças, item que não 112 

atendeu às expectativas da empresa Cbrasa. Também de acordo com a IN cada Estado deverá 113 

regulamentar a aplicação das regras da IN e engloba obrigações também ao produtor. Após a 114 

divulgação da publicação da IN a empresa Cbrasa não demonstrou intenção de retomar o recolhimento. 115 

Prefeitos sugeriram formar uma comissão para se reunir com o proprietário da Cbrasa e discutir o 116 

assunto. 7 – Assuntos Gerais: 7.1 – Licenças Ambientais: Prefeito Rogério relatou sobre as 117 

dificuldades e morosidade para obtenção e renovação de licenciamento ambiental junto à 118 

Coordenadoria Regional do Meio Ambiente de Concórdia. Explanou que tem recebido reclamações de 119 

segmentos comercial, industrial, imobiliário, agronegócio e prestação de serviços. Outros Prefeitos 120 

corroboraram relatando que em alguns casos a tramitação do processo passa de um ano e que são 121 

sabedores que a morosidade está relacionada a falta de equipe técnica no quadro e das precárias 122 

condições de trabalho. Todos concordaram que esta situação representa um retrocesso para o 123 

desenvolvimento da região, uma vez que novas atividades deixam de existir e inibem novos 124 

empreendimentos, tão necessários para a geração de emprego e renda aos municípios e ao Estado. 125 

Ficou aprovado por todos o envio de ofício ao Governo do Estado relatando a situação e solicitando 126 

medidas urgentes para solucionar o problema.  7.2 – Regularização de córregos, rios e sangas: 127 

Prefeito Canale relatou a dificuldade de atender a recomendação do MP para regularização de terrenos 128 

a menos de 15 metros de córregos, rios e sangas. Solicitou para que a Amauc passe a situação à 129 

Fecam para agir em nome dos municípios catarinenses. 7.3 – Plano de Mobilidade Urbana: Prefeito 130 

Canale informou que as emendas parlamentares a partir de 2019 estão vinculadas ao Plano de 131 

Mobilidade Urbana.  Alguns municípios informaram que já tem o plano contratado, outros têm interesse 132 

em contratação através da Amauc para diminuir o preço. Ficou combinado que os municípios que tem 133 

interesse em aderir através da Amauc devem enviar ofício demonstrando o interesse. 7.4 - Capacitação 134 

Revit: Vanessa Franczak – Arquiteta da Amauc, informou que nos dias 4, 5 e 6 de novembro as equipes 135 

de Engenharia, Arquitetura, Topografia e Desenho participarão da segunda etapa da Capacitação 136 
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Revit/Autodesk e que nesses dias não haverá atendimento aos municípios. 7.5 - Termo de Cooperação 137 

Técnica entre a Amauc e o Consórcio Lambari visando a cedência de funcionários para viabilizar 138 

o processo de efetivação do Projeto Recuperar. De acordo com a explanação realizada pelo senhor 139 

Roberto Kurtz Pereira, em relação ao andamento dos trabalhos do Consórcio Lambari visando a 140 

efetivação do Convênio com o Governo do Estado – Projeto Recuperar, os Prefeitos aprovaram por 141 

unanimidade a cedência dos funcionários, de acordo com a necessidade do Consórcio Lambari, sem 142 

ônus para o Consórcio. Para tanto, basta regulamentar o pedido por meio de Termo de Cooperação. 143 

Ninguém mais desejando se pronunciar e esgotada a pauta, o Presidente agradeceu a presença de 144 

todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, solicitou a mim ______________________________ 145 

Ivanete Terezinha Pereira Grendene – Secretária Administrativa, lavrar esta ata que, após lida e 146 

aprovada, será assinada por quem de direito. 147 

 148 

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO 149 

Presidente 150 

 151 

VISTO:  152 

EM 25/10/2019 153 

ROBERTO KURTZ PEREIRA - OAB/SC nº 22.519 154 


