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Às oito horas e quinze minutos do dia quatorze do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, tendo 1 

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

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

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

Assinaturas nº 04, folha n° 36 – frente, para a realização da Assembleia Geral Ordinária da AMAUC, 5 

conforme Edital de Convocação 02/2019 de 31 de maio de 2019. Verificado o quorum e havendo 6 

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 25 de fevereiro, que após lida foi aprovada por unanimidade. 2 11 

– Proposta de Convênio entre Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de 12 

Infraestrutura e Mobilidade – SIE e Amauc Consórcio Lambari: Senhor Roberto relatou sobre a 13 

proposta do Governo do Estado referente ao Projeto RECUPERAR para reparação e manutenção das 14 

Rodovias Estaduais localizadas na região AMAUC. O Presidente da Amauc – Prefeito Rogério Luciano 15 

Pacheco e o Presidente do Consórcio Lambari – Prefeito Volnei Antonio Schmidt, fizeram uma breve 16 

explanação sobre a reunião realizada na Secretaria de Planejamento, no dia 24 de maio, oportunidade 17 

que conheceram os detalhes de funcionamento do Projeto e sugeriram algumas adequações na minuta 18 

do convênio. Esclareceram que na oportunidade acompanharam a reunião o Prefeito Sivio Lemos – do 19 

Município de Irani, Secretário Executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira. O Secretário Executivo 20 

apresentou a proposta de convênio encaminhada pelo Governo e disse que ainda está em discussão e 21 

falou da importância do Termo de Referência que será elaborado pelo Estado. Explicou que a 22 

fiscalização será através do Engenheiro do Deinfra que fiscalizará somente as obras do convênio e 23 

dentro da jurisdição do Deinfra. Para nossa região o convênio será através do Consórcio Lambari. Após 24 

assinado o convênio e o recurso estar garantido será lançado edital de licitação para execução dos 25 

serviços, pois é necessário garantir que os recursos sejam repassados com regularidade e o consórcio 26 

ressarcido dos custos administrativos.  Explanou que o recurso será mensal e que outras regiões do 27 

estado já estão executando as obras. Tão logo os pontos pendentes de discussão sejam esclarecidos, 28 

os Prefeitos serão comunicados. Ao final todos concordaram com a parceria com o Governo do Estado 29 

para recuperação das rodovias estaduais, mas enfatizaram que para firmar o convênio é necessáriae 30 

segurança jurídica. 3 – Situação da Escola de Gestão Pública dos Municípios – EGEM: O Presidente 31 

relatou sobre as reuniões da Fecam nos dias 11 e 12 deste mês, onde foi discutida a situação da EGEM. 32 

Relatou que a situação da Egem é delicada em função de alguns descontroles na administração da 33 

Escola ocasionando uma dívida vultosa. Após diversas reuniões foi definido que a Fecam assumirá a 34 
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dívida e, em contrapartida, ficará com a sala comercial e o veículo, ambos da Egem. Para a Egem 35 

tornar-se autossustentável ficou acertado que será elaborado um Plano de Negócios e reduzida a Folha 36 

de Pagamento. 4 – Adesão da Amauc ao Forum de Competitividade e Desenvolvimento: Senhor 37 

Roberto informou que a FIESC enviou convite para a Amauc aderir ao Fórum de Competitividade e 38 

Desenvolvimento para a Região Oeste SC, entidade que atua desde 2013 com o objetivo de articulação, 39 

orientação e integração da região Oeste para a definição de diretrizes voltadas à competitividade e ao 40 

desenvolvimento integrando os diversos setores da sociedade. Para tanto é necessária a indicação de 41 

dois representantes. Após algumas considerações ficou definido pela indicação do Prefeito Rogério 42 

Luciano Pacheco como membro Titular e Prefeita Neusa Klein Maraschini como membro Suplente. 5 – 43 

Assuntos Gerais: 5.1 – Revisão Estatuto da Fecam: Prefeito Pacheco falou sobre este tema 44 

enfatizando a importância de que todos Prefeitos e Prefeitas leiam atentamente a proposta de alteração, 45 

observando se existem pontos divergentes e que mereçam discussão. Solicitou que Senhor Roberto 46 

envie a minuta para todos. 5.2 -  Reforma do Código Tributário Nacional: alguns Prefeitos 47 

manifestaram preocupação com as propostas da reforma tributária que tramitam no Congresso, pois 48 

pela forma como está apresentada e se aprovada, os municípios vão ser os mais prejudicados. Sendo 49 

assim, ficou definido que os Prefeitos e Prefeitas devem interceder junto a FECAM para que o assunto 50 

seja pautado com prioridade 5.3 - Prorrogação mandato dos eleitos: o Presidente lembrou que este é 51 

um assunto polêmico, uma vez que existem duas correntes fortes. A primeira, com respaldo de parte da 52 

população para que as eleições sejam conjuntas e não a cada dois anos, e outra, que não concorda 53 

com a prorrogação. Após ampla discussão chegou-se à conclusão que é melhor aguardar um pouco e 54 

ver como a população se manifesta acerca do assunto. No entanto, de acordo com as últimas notícias, o 55 

projeto não será apresentado ao Plenário da Câmara neste ano. Ciclo Estudos de Controle Público 56 

da Administração Municipal: Senhor Roberto divulgou este evento que será no dia 2 de julho na 57 

Unochapecó, nossa região juntamente com a Amosc - Chapecó, Amnoroeste – São Lourenço d’Oeste e 58 

Amai - Xanxerê. Inscrições pelo site do TCE. Ficou acertado entre as associações que o valor dos cafés 59 

e lanches serão custeados pelas associações, com valor rateado proporcionalmente ao número de 60 

participantes. 5.5 - Retorno dos ofícios enviados ao Governador do Estado: A Casa Civil respondeu 61 

os ofícios que a Amauc enviou ao Governador do Estado referentes aos Decretos 1860 e 1867 e ao 62 

Projeto de Recolhimento de Animais Mortos. As respostas serão enviadas aos prefeitos por e-mail. 5.6 - 63 

Fórum da Rede +Brasil: convite do Governo do Estado para Prefeitos participarem do Fórum Rede + 64 

Brasil – Etapa Santa Catarina, realizado em parceria com o Ministério da Economia, no dia 26 de junho, 65 

em Florianópolis. Cada município deve indicar dois servidores da prefeitura que atuem com 66 

transferência voluntárias. Entrega de quadros (imagem aérea dos municípios). O secretário convidou 67 

o Presidente Pacheco e o Presidente Volnei Schmidt – Amauc e Consórcio Lambari respectivamente, 68 
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para fazerem a entrega aos municípios de Presidente Castello Branco (4 de fevereiro), Ipumirim (4 de 69 

abril), Lindóia do Sul (26 04) e Alto Bela Vista (04 de julho) de um quadro com a imagem aérea desses 70 

municípios, como forma de comemorar a emancipação política-administrativa. Esclareceu que este 71 

quadro foi um trabalho em conjunto das equipes do Consórcio Lambari e da Amauc. A foto em 360º, é 72 

interativa e está disponível aos municípios. Esclareceu ainda que, no decorrer do ano, por ocasião de 73 

cada aniversário dos municípios, as fotos serão publicadas nas redes sociais, principalmente no 74 

facebook. Ninguém mais desejando se pronunciar e esgotada a pauta, o Presidente agradeceu a 75 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, solicitou a mim 76 

______________________________ Ivanete Terezinha Pereira Grendene – Secretária Administrativa, 77 

lavrar esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. 78 

 79 

 80 

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO 81 

Presidente 82 

 83 

VISTO:  84 

EM 14/06/2019 85 

 86 

ROBERTO KURTZ PEREIRA 87 

OAB/SC nº 22.519 88 


