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Às oito horas e quinze minutos do dia vinte e cinco do mês de fevereiro 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° 35 – frente, para a realização da Assembleia Geral Ordinária da 5 

AMAUC, conforme Edital de Convocação 01/2019 de 12 de fevereiro 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. Foi dispensada a 10 

leitura da ata da assembleia anterior tendo em vista a mesma já ter sido aprovada e registrada visando o 11 

registro em cartório para prosseguimento dos trâmites bancários. Ordem do dia. 1) Apresentação do 12 

parecer do Conselho Fiscal relativo ao Balanço Geral encerrado em 31/12/2018 e Apreciação das 13 

contas do exercício de 2018: O Balanço Geral com Parecer favorável dos membros do Conselho Fiscal 14 

foi apresentado pelo Secretário Executivo – Senhor Roberto Kurtz Pereira, com o assessoramento do 15 

Senhor Vanderlei Roberto Picinini – Contador da Amauc. Ambos apresentaram o detalhamento das 16 

contas anuais, o Balanço Geral e dirimiram dúvidas. Após os esclarecimentos o Balanço Geral relativo 17 

ao exercício de 2018 foi aprovado por unanimidade. 2) Relatório de Atividades 2018: Senhor Roberto 18 

falou que este item compõe a pauta por motivo estatutário, tendo em vista que mensalmente a Amauc 19 

envia aos Prefeitos e Contadores o Relatório de Atividades de todos os departamentos com 20 

detalhamento dos serviços e ações, acompanhado do Balancete Mensal. Desta forma todos tem 21 

conhecimento a cada mês dos relatórios, os quais foram aprovados por unanimidade. 3) XXII Marcha a 22 

Brasília: Senhor Roberto divulgou a XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que se realizará 23 

de 8 a 11 de abril, promovida pela Confederação Nacional de Municípios – CNM, com apoio das 24 

Federações e Associações de Municípios. Foi distribuído o folder do evento e cada Prefeito irá estudar a 25 

possibilidade de participação. Foi ressaltada a importância para fortalecer a agenda municipalista 26 

perante a Federação. 4) Assuntos Gerais: 4.1 – Cidades Digitais: Prefeito Pacheco divulgou este 27 

evento que se realizará nos dias 21 e 22 março em Criciúma, voltado para experiências na área digital. 28 

Relatou que o município de Concórdia apresentou projeto no Cidades Digitais anterior. Da mesma forma 29 

o Prefeito Genir Loli falou que Lindoia do Sul também foi contemplado em 2018 com o Lindóia Tech. 4.2 30 

– Infográficos Educação: o Secretário Executivo apresentou levantamento da Fecam com dados da 31 

educação relativos ao Item 18.1 do Plano Nacional da Educação o qual prevê que os municípios tenham 32 

que cumprir com número de professores efetivos, no prazo de 3 anos após a promulgação da lei. TCE 33 

quer considerar este item como restrição para a aprovação das contas. Mais de 95% dos municípios de 34 
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SC não estão adequados a esses números. Porém, de acordo com o estudo da Fecam baseado em 35 

números do IBGE relativos a evolução da população nos próximos 30 anos, os dados apontam que 36 

haverá a inversão da faixa etária da população, isto é, menos crianças/jovens em idade escolar e mais 37 

pessoas idosas.  Caso os municípios passem a efetivar professores hoje, vai ter número grande de 38 

professores ociosos nos próximos anos. 4.3 - Estudo TCE referente aglutinação municípios: O 39 

Secretário expôs dados desta matéria que, segundo sua opinião, a ideia nasce sem condições de ir 40 

adiante em função da legitimidade do TCE em propor a junção.  Apresentou dados comparativos de 41 

como está e como ficaria se aglutinassem os municípios próximos, com exemplos da perda de recursos 42 

demonstrando através de exemplos com municípios da nossa região. Os Prefeitos se manifestaram 43 

relatando que a qualidade do atendimento à população na educação e na saúde, com a aglutinação de 44 

municípios, poderá cair muito. Caso esta sugestão venha a ser concretizado será um retrocesso para o 45 

país. 4.4 – Escola de Gestão Municipal - EGEM: O Secretário relatou situação da Escola de Gestão 46 

Municipal que é formada pelas associações, mas que foi criada com o objetivo de realizar eventos e 47 

capacitações para os municípios, como forma de automanutenção. Segundo o Secretário isto aconteceu 48 

durante muitos anos, tanto é que possui patrimônio, como sala comercial, equipamentos e veículo. 49 

Porém, nos últimos anos a EGEM passou por problemas administrativos e acumulou dívidas e as 50 

associações foram chamadas para auxiliar na resolução dos problemas. O Secretário informou que faz 51 

parte do grupo que estuda buscar solução e está participando de diversas reuniões em Florianópolis. A 52 

Fecam assumiu a dívida e se propõe assumir a coordenação dos trabalhos, desde que o patrimônio da 53 

EGEM seja repassado para a Fecam como garantia da dívida. No entanto, para que isso aconteça a 54 

proposta deverá ser levada à apreciação de assembleias da EGEM e da FECAM. 4.5 – 55 

Correspondências ao Governador do Estado: Presidente Pacheco expôs sobre as correspondências 56 

enviadas ao Governo do Estado, sendo elas: 4.5.1: Mobilização pela Manutenção da Regional da Saúde 57 

em Concórdia, justificada pela redução de custos insignificante frente a estrutura física e de pessoal 58 

existente e outros argumentos relatados no ofício. Destacou que, após o atendimento ao pleito, foi 59 

enviado ofício com agradecimento e expedido uma Nota Pública, tendo em vista a ampla mobilização 60 

que o fato gerou. 4.5.2 – Manifestação referente aos decretos 1860 e 1865 dez/2018, o qual modifica 61 

isenções de ICMS de alguns produtos, inclusive do agronegócio que seria afetado. Este tema ainda não 62 

tem desfecho, mas a Amauc estará atenta para acompanhar. 4.5.3 – Manutenção do Gerente da Epagri: 63 

o senhor Luiz Carlos Bergamo elaborou ofício e foi pessoalmente a cada prefeitura solicitando apoio a 64 

sua permanência no cargo de Gerente da Epagri.  Todos prefeitos assinaram o ofício e após o Senhor 65 

Bergamo veio até a Amauc, solicitando o envio da correspondência ao Governador do Estado. 5 – 66 

Audiência com o Governador: Diante dos diversos temas e reivindicações da região, Presidente 67 

Pacheco propõe que seja agendado uma audiência com o Governador para discussão do Caderno de 68 



ATA N° 226.01.2019 – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO 

URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

 

 3 

Prioridades Regionais, o qual foi entregue a todos os candidatos ao governo do estado por ocasião da 69 

campanha de 2018. Citou exemplo da situação precária das SCs que passam pela nossa região. A 70 

proposta foi acatada por todos.  6 – Entrega de quadros (imagem aérea dos municípios). O 71 

secretário convidou o Presidente Pacheco e o Presidente Volnei Schmidt – Amauc e Consórcio Lambari 72 

respectivamente, para fazerem a entrega aos municípios de Xavantina, Piratuba e Arabutã de um 73 

quadro com a imagem aérea desses municípios, como forma de comemorar a emancipação política-74 

administrativa. O quadro de Presidente Castello Branco será entregue em outra ocasião, pois o 75 

município não está representado na assembleia. Esclareceu que este quadro foi um trabalho em 76 

conjunto das equipes do Consórcio Lambari e da Amauc. A foto em 360º, é interativa e está disponível 77 

aos municípios. Esclareceu ainda que, no decorrer do ano, por ocasião de cada aniversário dos 78 

municípios, as fotos serão publicadas nas redes sociais, principalmente no facebook. 7 – Convites. 7.1. 79 

O Prefeito de Itá - em exercício, Senhor Domingos, entregou convite para Prefeitos assistirem o Desfile 80 

de Carnaval em Itá, disponibilizado camarote para todos. 7.2. A Prefeita Leani – Arabutã - convidou a 81 

todos para a Expo Arabutã que se realizará no final de março e entregou o folder com a programação do 82 

aniversário de Arabutã. 8 – Consórcio Intermunicipal Abrigo Institucional de Seara. O Prefeito 83 

Canale informou que o Consórcio Abrigo Institucional, está em fase de estudo da possibilidade de 84 

agregar os municípios de Itá e de Paial. Os Promotores das comarcas envolvidas aprovaram a 85 

regionalização dos abrigos, a qual está proposta em um novo Protocolo de Intenções elaborado pela 86 

Assessoria Jurídica da Amauc, Senhor Roberto Kurtz Pereira. Após concretizada, esta ação 87 

proporcionará otimização de estrutura e recursos. Ninguém mais desejando se pronunciar e esgotada a 88 

pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, 89 

solicitou a mim ______________________________ Ivanete Terezinha Pereira Grendene – Secretária 90 

Administrativa, lavrar esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. 91 

 92 

 93 

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO 94 

Presidente 95 

 96 

VISTO:  97 

EM 25/02/2019 98 

 99 

ROBERTO KURTZ PEREIRA 100 

OAB/SC nº 22.519 101 


