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Às oito horas e quinze minutos do dia vinte e nove do mês de agosto 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° 37 – frente, para a realização da Assembleia Geral Ordinária da 5 

AMAUC, conforme Edital de Convocação 03/2019 de 14 de agosto 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 14 de junho, que após lida foi aprovada por unanimidade. 2 – 11 

Participação do IBGE: Presidente Pacheco passou a palavra para Senhor Roberto Thums – 12 

Coordenador do IBGE – Concórdia, o qual relatou sobre os preparativos para o Censo Demográfico 13 

2020, as etapas preparatórias e a importância do Censo para o planejamento municipal em todas as 14 

áreas. Explicou que o IBGE está iniciando as reuniões de planejamento nos municípios para as quais é 15 

importante a participação do Prefeito e das secretarias de Agricultura, Saúde, Educação e Assistência 16 

Social. Frisou a importância da parceria dos municípios para que o resultado seja preciso e solicitou 17 

apoio na divulgação de seleção de recenseadores. Colocou-se à disposição e agradeceu o espaço. 3 – 18 

Projeto Recuperar: Prefeito Pacheco passou a palavra para o Coordenador da Central de Atendimento 19 

a Municípios (CAM), Gabriel Arthur Loeft, o qual explanou sobre a operacionalização do convênio a ser 20 

firmado entre o Consórcio Lambari/Amauc e o Governo do Estado de Santa Catarina de acordo com o 21 

Decreto Estadual 195 de 1º de agosto de 2019, o qual instituiu o Projeto Recuperar. O Projeto 22 

Recuperar consiste na manutenção da pista (tapa buraco), roçada, sinalização e desobstrução da 23 

drenagem. Frisou que o projeto não incluiu obras estruturantes ou recuperação de estradas em estado 24 

precário, pois essa continuará sendo obrigação do Governo do Estado, com o Projeto Recuperar, o 25 

Governo pretende dobrar a aplicação de recursos em manutenção de estradas. A partir do próximo ano 26 

a previsão é de que o projeto receba R$ 120 milhões por ano, o que representa um crescimento de 27 

124% em relação aos R$ 53,5 milhões aplicados em 2018 nas rodovias estaduais. Após a assinatura do 28 

programa com o estado o consórcio deverá cadastrar o plano de trabalho dentro do SIGEF e após a 29 

aprovação do plano de trabalho, será assinado o convênio para posteriormente acontecer o repasse da 30 

verba para a realização da primeira etapa do projeto, a fim de que o consórcio faça a gestão desses 31 

recursos para a manutenção das rodovias estaduais. Gabriel salientou que a licitação já poderia ser 32 

lançada em paralelo com a aprovação do plano de trabalho, visando agilizar o processo. O Prefeito de 33 

Seara, Edemilson Canale, questionou a Gabriel três pontos referentes ao projeto. O primeiro é referente 34 
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à importância do diagnóstico de todas as rodovias em cada município, pois atualmente os municípios 35 

não possuem a mensuração da real situação, salientou a importância do diagnóstico, pois só através 36 

dele que os municípios poderão elencar as 3 obras prioritárias para efetuar a recuperação das rodovias, 37 

conforme solicitação do Governo do Estado. O segundo é sobre a preocupação referente aos valores 38 

distribuídos para cada região e, por último, questionou sobre as responsabilidades do consórcio com 39 

relação as rodovias estaduais. Em resposta aos questionamentos do Prefeito Canale o senhor Gabriel 40 

explanou sobre a responsabilidade civil e criminal, explicando que neste projeto não serão realizadas 41 

obras de recuperação de rodovias, até porque isso implicaria em alteração legislativa e isso não é o 42 

caso, pois esse projeto se trata de uma parceria interfederativa, então a jurisdição continua sendo do 43 

estado A responsabilidade do consórcio é na fiscalização da empresa responsável pela execução dos 44 

serviços de manutenção, para que a mesma cumpra as regras impostas para a efetiva manutenção, 45 

salientando que a responsabilidade pela rodovia continua sendo gerida pelo Governo do Estado, pois o 46 

estado não está outorgando a rodovia para os municípios. No que se refere a valores, o valor disponível 47 

aos municípios consorciados ao Consórcio Lambari será de R$ 554.000,00 (quinhentos e cinquenta e 48 

quatro mil reais) mensais. A região deve receber o valor de R$ 2.774.577,95 (dois milhões, setecentos e 49 

setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), divididos em cinco 50 

parcelas mensais, a contar da publicação do convênio, para atender um total de 337,20 km de estradas 51 

estaduais. Gabriel salienta que o Governo do Estado entende que este valor não será o suficiente 52 

nestes primeiros meses, considerando a atual situação das rodovias. Quanto aos diagnósticos das 53 

rodovias, Gabriel relata que neste convênio poderá ser contratada a fiscalização e assessoria, não 54 

podendo pagar pessoal, mas sim uma empresa ou uma pessoa jurídica que faça esse serviço, podendo 55 

ser tanto para a realização do diagnóstico quanto a fiscalização do serviço, sugerindo que este trabalho 56 

seja contratado antes do que a contratação da empresa que irá realizar o serviço de manutenção. O 57 

Secretário Executivo da AMAUC Roberto Kurtz Pereira destaque que após esses 6 meses iniciais do 58 

projeto, caso o governo entender como positivo essa parceria entre consórcios, a ideia é transformar 59 

este projeto em Lei. Conforme destacou o Presidente da Amauc, Prefeito de Concórdia Rogério Luciano 60 

Pacheco, o Consórcio Lambari fará a contratação e ficará responsável pela execução e fiscalização do 61 

serviço, em parceria com o Estado que também irá fiscalizar a execução das obras. O próximo passo 62 

será reunir os prefeitos e equipes técnicas para elencar as prioridades e a melhor forma de aplicação do 63 

recurso. Na sequência dos trabalhos o consórcio vai aguardar que o Governo encaminhe o modelo para 64 

cadastramento da proposta de trabalho, com eleição das prioridades. Tão logo esta etapa seja concluída 65 

o recurso será liberado. Gabriel agradeceu a oportunidade e deixou a Central de Atendimento aos 66 

Municípios à disposição dos Prefeitos. Prefeito Pacheco agradeceu a participação e os esclarecimentos 67 

referentes ao projeto, sendo que a Amauc e o Consórcio Lambari vão continuar a cumprir as etapas 68 
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para a efetivação do projeto com a maior brevidade possível. 4 – Assuntos Gerais: 4.1 – Capacitação 69 

Revit: Senhor Roberto e a arquiteta Vanessa informaram que de 9 a 13 de setembro as equipes de 70 

Engenharia, Arquitetura e Topografia estarão participando de capacitação com o software Autodesk 71 

Revit, motivo pelo qual não haverá atendimento aos municípios nesse período. Explicou a importância 72 

desse treinamento tendo em vista a obrigatoriedade para apresentação dos projetos ao Governo Federal 73 

na plataforma BIM; implementar padrão regional de projetos, alimentação de dados dentro da plataforma 74 

o que ocasionará precisão e agilidade na execução dos orçamentos evitando retrabalhos e desperdícios 75 

de materiais nas obras. Arquiteta Vanessa falou que posteriormente os municípios poderão se organizar 76 

para que os servidores da área de projetos possam fazer a capacitação. 4.2 – Indicação 77 

representantes da Amauc para os Colegiados Estaduais de Defesa Civil, Esportes e Defesa ao 78 

Consumidor: Senhor Roberto apresentou o ofício da Fecam com a solicitação de indicação de dois 79 

representantes da região para cada um dos colegiados acima citados. Após considerações dos Prefeitos 80 

ficou definido que a Amauc, neste momento, não indicará nenhum nome tendo em vista que acontecem 81 

muitas reuniões em Florianópolis o que ocasiona excesso de gastos e de tempo do servidor, pois muitas 82 

vezes para uma reunião de 3 horas o servidor precisa se ausentar um dia e meio ou dois dias do 83 

trabalho. Senhor Roberto falou que já tem sugerido à Fecam para que sejam incentivadas as reuniões 84 

virtuais, evitando deslocamentos e despesas. 4.3 - Divulgação de eventos e audiências públicas: 85 

4.3.1 - Fórum das Cidades Digitais do Oeste Catarinense: Prefeito Pacheco divulgou este evento que 86 

pela primeira vez será no oeste catarinense, no dia 19 de setembro, no auditório do Centro Cultural 87 

Concórdia. Serão apresentadas experiências inovadoras de municípios, entre eles de Concórdia e de 88 

Lindóia do Sul. Entre os objetivos do evento destaca-se a inovação dos serviços públicos através da 89 

tecnologia de informação e de infraestrutura. 4.3.2 – Congresso de Prefeitos: de 24 a 26 de setembro, 90 

na Arena Petry em São José, organizado pela Fecam, com eventos paralelos como o Seminário de 91 

Inovação de Tecnologia, Seminário de Meio Ambiente, Seminário de Educação, entre outros. Inscrições 92 

gratuitas e programação completa estão disponíveis no site da Fecam. 4.3.3 – Audiências Públicas da 93 

Alesc: 30 de agosto, às 15 horas, no Auditório da Câmara de Vereadores de Seara, com o tema 94 

“Retirada de animais mortos das propriedades rurais de SC” e, no dia 2 de setembro, às 14 horas, no 95 

Auditório da Prefeitura de Chapecó, com o tema “A morosidade na emissão de licenças pelo IMA na 96 

região do Oeste de SC”. 4.3.4 – Expo Concórdia: Prefeito Pacheco divulgou a Expo Concórdia que se 97 

realizará de 6 a 15 de setembro no Parque de Exposições. Entregou um convite aos Prefeitos e  98 

Prefeitas para participação no Projeto “Raízes de Concórdia”, ocasião em que acontecerão palestras 99 

com o Conrado Engel, Gilberto Tomazzoni e Luiz Fernando Furlan, nos dias 10, 11 e 12, 100 

respectivamente. Os palestrantes são de Concórdia e pessoas que alcançaram sucesso no mundo 101 

empresarial. 4.3.5 - Festival da Canção de Irani: Prefeito Sivio convidou a todos para prestigiarem o 102 
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FIMUSI que será de 11 a 15 setembro, dentro da programação da semana do município, nas categorias 103 

infantil e adulto em diversos estilos, com baile de encerramento. 4.3.6 – Festival da Canção em 104 

Ipumirim: Prefeito Volnei convidou para o Festival da Canção de Ipumirim, que iniciou ontem dia 28, 105 

com recorde de inscritos, 194 inscrições de toda região sul, com R$ 40.000,00 de premiação. 4.4 - 106 

Prefeita Leani agradeceu à equipe do Consórcio Lambari na realização do projeto “A Criança e a 107 

Natureza na Capital Catarinense da Cuca”, que se realizou de 5 de agosto a 9 de setembro. Destacou o 108 

empenho e a dedicação da equipe.  4.5 - Gravação de vídeo para Fecam: a pedido da Fecam foram 109 

definidos temas prioritários a serem debatidos no Congresso de Prefeitos: Reforma Tributária e Pacto 110 

Federativo. Será gravado um vídeo do Presidente da Amauc – Prefeito Pacheco, expondo a importância 111 

desses temas e enviado à Fecam. Os vídeos gravados por todas as associações de municípios estão 112 

sendo veículos pelas redes sociais da Fecam/Egem. 4.6 – Notificação do Ministério Público do 113 

Trabalho - MPT: Prefeito Canale informou que recebeu notificação do MPT com relação à assinatura de 114 

TAC sobre servidor trabalhar em função diversa daquela registrada em documento, fornecimento de 115 

EPIs, treinamento de segurança no trabalho, entre outros. Alertou de que os demais municípios devem 116 

receber a mesma notificação no decorrer dos dias. 5 - Entrega de quadros (imagem aérea dos 117 

municípios). O secretário convidou o Presidente Pacheco e o Presidente Volnei Schmidt – Amauc e 118 

Consórcio Lambari respectivamente, para fazerem a entrega aos municípios de Seara (03 abril), Alto 119 

Bela Vista (4 de julho), Concórdia (29 de julho), Peritiba (15 agosto), Ipira  (15 agosto), Jaborá (11 120 

setembro) e Irani (11 setembro), de um quadro com a imagem aérea desses municípios, como forma de 121 

comemorar a emancipação política-administrativa. Esclareceu que estes quadros foram elaborados em 122 

conjunto das equipes do Consórcio Lambari e da Amauc, com o uso de drone. A foto em 360º, é 123 

interativa e está disponível aos municípios. Esclareceu ainda que, no decorrer do ano, por ocasião de 124 

cada aniversário dos municípios, as fotos serão publicadas nas redes sociais, principalmente no 125 

facebook. Ninguém mais desejando se pronunciar e esgotada a pauta, o Presidente agradeceu a 126 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, solicitou a mim 127 

______________________________ Ivanete Terezinha Pereira Grendene – Secretária Administrativa, 128 

lavrar esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. 129 

 130 

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO 131 

Presidente 132 

 133 

VISTO:  134 

EM 16/10/2019 135 

ROBERTO KURTZ PEREIRA - OAB/SC nº 22.519 136 


