ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA AMREC NR 09 DE 17 DE JUNHO DE
2021 – CONVITE: Nº 014/2021 HORÁRIO: 14H – PLENARINHO DA AMREC
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Aos dezessete dias do mês de junho de 2021, se reuniram no auditório da AMREC,
em Assembleia Geral Ordinária, os prefeitos da Associação dos Municípios da
Região Carbonífera. Participaram da reunião, o presidente da AMREC e prefeito de
Orleans, Jorge Luiz Koch; a vice-presidente e prefeita de Içara, Dalvania Cardoso;
e os prefeitos de Treviso, Valério Moretti; de Morro da Fumaça, Agenor Coral; do
prefeito de Balneário Rincão, Jairo Custódio; do prefeito em exercício de Urussanga,
Jair Nandi; de Nova Veneza, Rogerio Frigo; da prefeita de Lauro Muller, Soraia
Bora; vice-prefeita de Lauro Muller, Soraya Librelato; do prefeito de Siderópolis,
Frank Salvaro; do vice-prefeito de Içara, Jandir Sorato; do prefeito de Criciúma,
Clésio Salvaro; do representante de Cocal do Sul, o secretário Juarez de Souza
Medeiros, o Juca; do representante da ABADEUS, o gestor de inovação, Maicon
Jung Canever; dos proprietários da Nossa Casa Feiras e Eventos, Willi Backer e a
sua filha Jaqueline Backer; do representante do IML de Criciúma, Almir Fernandes;
do coordenador institucional da FECAM, Rodrigo Fachini; do Coordenador de
Desenvolvimento Econômico e Inovação da Federação, Tiago Moraes; e ainda
Fernando Schapascher da FECAM; do Assessor Jurídico da AMREC, Giovani
Dagostin Marchi, do Diretor Executivo do CIM-AMREC, Daniel Spillere; do Diretor
Executivo da AMREC, Nelson Silva; da reitora da Unesc, Luciane Ceretta; do reitor
do Unibave, Guilherme Valente de Souza; dos professores da Unesc, Gisele Coelho,
Thiago Fabris e Melissa Watanabe; o secretario de saúde de Criciúma, Acélio
Casagrande; do diretor técnico do Hospital São José, Raphael Elias Farias e da outra
representante do Hospital, a médica Cassiana Mazon Fraga, e do assessor de
Imprensa da AMREC, Antonio Rozeng. O presidente deu as boas-vindas aos
presentes e deu início a ordem do dia. A presidente colocou a ata da última reunião
em votação, que foi aprovada por unanimidade. Seguindo a reunião, foi passado a
palavra aos representantes do IGP sobre a falta de funcionários. Os prefeitos
ouviram a solicitação, de um pedido de um cedência de funcionário para o órgão.
O prefeito de Criciúma afirmou que não tem amparo legal para atender à
solicitação. Chegaram à conclusão de arrumar um policial aposentado e encaminhar
ao órgão. O pedido seria feito junto a secretaria de segurança. O presidente disse
que eles continuassem conversando para encontrar uma solução. Seguindo a pauta
foi passado a palavra ao gestor de inovação da Abadeus, Maicon Jung Canever,
para tratar e apresentar o Centro de Inovação. Ele apresentou dados da região,
onde na média, 15% da população está no CAD Único. Ele disse que para tirar da
mecânica do assistencialismo, é importante cada vez mais a criança e o jovem,
para que tenhamos um potencial de crescimento. O centro quer gerar
oportunidades por meio da tecnologia, visando negócios de impacto social.
Seguindo o encontro o presidente Jorge passou a palavra ao coordenador
institucional da FECAM, Rodrigo Fachini, para apresentar a FECAM nesse novo
momento. Ele disse assumiu a coordenação das câmeras técnicas, onde ela será
um propagador de boas práticas. Segundo ele, um primeiro encontro regional já
foi feito na região oeste. No próximo mês será feito em julho o encontro regional
da câmara técnica do desenvolvimento econômico da região sul. Ele ainda pede
que o diretor e o presidente apoiem a idade ajudando a convidar o desenvolvimento
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econômico dos municípios e encaminhem secretários e representante para trocar
experiências. A idade é que todos os municípios precisam ter acesso às informações
de boas práticas e do que está acontecendo no Estado. Seguindo o encontro,
passada a palavra ao diretor executivo da AMREC, que falou que a associação
conseguiu o habites. Segundo ele, durante a reunião os representantes do cartório
vêm até associação para assinatura do documento passando os documentos do
terreno, que hoje são de Criciúma, para a posse da associação, integrando aos
terrenos do prédio. Ainda foram acertados os IPTU, deixando tudo em dia. Segundo
encontro foi passado a palavra ao proprietário da Nossa Casa Feiras e Eventos, Willi
Backer e a sua filha Jaqueline Backer, membra do conselho de turismo de Criciúma.
Ele tratou sobre eventos de médio e grande porte, onde há possibilidade de
eventos, segundo normativa do Governo do Estado, desde que os protocolos sejam
seguidos. Ele anunciou a feira Casa Pronta (outubro) e Agroponte (novembro), que
tem previsão para novembro. Ele disse falou que nesse tempo de eventos aprendeu
que legislação se cumpre e faz a contextualização do atual momento sobre a
questão de eventos. Jaqueline falou dá necessidades dos seguimentos organizadas,
porque vai começar a surgir demanda. Onde será apresentado primeiro para
vigilância do município de Criciúma e depois para Amrec, onde eles estão bem
envolvidos com as organizações do evento no Estado. Jaqueline ainda disse que a
hotelaria e os eventos sofreram muito com a pandemia. Seguindo o encontro o
presidente apresentou a coordenadora de projetos, a economista Rosana de
Oliveira, que segundo ele será a responsável por tirar o plano do papel aquilo que
a Unesc fez no ano passado. Jorge passou a palavra para economista. Ela tratou
do trabalho que deve ser desenvolvido, num primeiro momento, indicando
representantes dos 12 municípios da AMREC para seguir com a mobilização interna.
Esse representante fará a articulação, priorizando os projetos apontados no plano,
vendo o status de cada projeto. Acompanhando quais projetos estão em
andamento, os que estão travados, os motivos porque eles não aconteceram.
Trazendo isso para essa coordenação na AMREC, para viabilizar por aqui. Paralelo
a isso será articulado junto as redes de relações externas, associações e segmentos
na economia, instituição de ensino, a organizações da sociedade Civil Organizada
e ainda a Mobilização Política. Segundo o encontrou foi passada a palavra a reitora
da Unesc, Luciane Ceretta. Ela agradeceu o apoio e colocou a universidade a
disposição dos prefeitos, dizendo que hoje tem um produto que reflete o
pensamento de todos, que tiveram oportunidade de participar da construção do
plano, e que reflete os diferentes segmentos sociais. A reitora ainda fez um
apanhado de trajetória de confecção do plano, que iniciou em agosto de 2020, e
encerrou em dezembro de 2020, e feito a entrega em fevereiro de 2021, em
conjunto com o Unibave, como instituição parceira. A reitora falou de como foi
pensando para tirar o plano do papel, esses projetos estratégicos. Conforme a
reitora a Unesc e a Unibave continuarão num forte apoio, sendo que a Rosana que
fará a governaça do projeto. A reitora passou a palavra a Gisele Coelho, como
coordenador do projeto, que reapresentou o modelo de governança, já apresentada
na entrega do plano. O modelo para execução do plano, baseia-se na divisão por
câmaras técnicas, dividido em sete câmaras. Sendo, Turismo Integrado, Inovação
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e Sociedade do Conhecimento, Sustentabilidade Ambiental e uso Consciente dos
Recursos, Desenvolvimento Econômico, Educação de Excelência, Saúde e
Assistência Social, Mobilidade Regional Integrada. A professora ainda indicou que
os participantes das câmaras fossem especialistas e tivessem competências
técnicas para dialogar sobre as temáticas. A Unesc ainda sugeriu uma consultoria
para acompanhar a secretaria executiva, no caso a Rosana, para auxiliar na
execução no plano. Seguindo na reunião, foi passado a pauta aos diretores do
Hospital São José para tratar do setor de transplantes. Foi passado a palavra ao
diretor técnico do Hospital São José, Raphael Elias Farias e da coordenadora de
transplantes de rins, a médica Cassiana Mazon Fraga. O prefeito Clésio Salvaro fez
a introdução do assunto, defendendo que os prefeitos dividam a conta deficitária,
para não deixar que o serviço de transplante não deixe o Hospital, já que o que se
gasta em deslocamento até Blumenau, sai mais em conta fazer aqui. O médico
Raphael diz que em média está se fazendo dois transplantes por mês. Segundo ele
estamos no início, que é deficitário até se estabelecer, mas em função da pandemia
o serviço está com dificuldade de se estabelecer. Hoje são 90 pacientes em
acompanhamento, sendo que na AMREC, só Treviso não tem paciente no momento.
Ele fez toda explicação técnicas da necessidade do hospital. Eles pedem
participação dos municípios, para mandar o serviço viável, por mais um ou dois
anos. Onde Criciúma banca 50% do aporte. Segundo ele viável seria de cinco a
sete por mês. Os prefeitos debateram o assunto, onde a prefeita Dalvania disse
que, como será só por um período, e que sabe do sofrimento, e que é a favor. A
secretaria do colegiado, Margarete disse que os secretários sabem das
necessidades, mas que preferem tentar negociar com o Estado. O prefeito de
Criciúma disse que se os outros municípios não bancarem, Criciúma vai bancar
sozinho. Mas que se não pagar de um jeito, vai pagar de outro, já que se paga a
viagem até outros hospitais. O prefeito de Criciúma diz que gostaria de
compartilhar a despesa, e que é muito ruim os outros municípios não bancarem
para minimizar os sofrimentos das outras pessoas. Os prefeitos ficaram de decidir
a forma de repasse, se será via Consórcio de Saúde ou via AMREC, mas aprovaram
por unanimidade o rateio do serviço. Os prefeitos reclamaram de ter que pagar as
contas que são do Governo do Estados, aprovaram a divisão da conta do serviço
por um ano. Seguindo a reunião, ainda se tratou de coronavírus, atualizando a
situação de atendimento da doença no hospital. Onde a demanda ainda é alta, onde
são de 10 a 12 internações por dia e onde a equipe está exausta. Nada mais a
tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.
E, para constar, eu, Antonio Rozeng, lavrei a presente ata que depois de lida e
aprovada na Assembleia Ordinária realizada no dia 13 de maio 2021, foi assinada
por mim, pelo presidente e por aqueles que assim desejaram.

Jorge Luiz Koch
Presidente da AMREC
Prefeita de Orleans

Antonio Pereira Rozeng
Secretário
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