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1 ATA DA 434a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICíPIOS DO
2 MÉDIO VALE DO ITAJAÍ (AMMVI), REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE MARÇO DE
3 DOIS MIL E QUINZE, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC.
4 Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze, às dez horas, no Auditório da Associação dos
5 Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), realizou-se a quadringentésima trigésima quarta
6 Assembleia Geral Ordinária da entidade, presidida pelo prefeito de Rodeio, senhor Paulo Roberto Weiss e
7 secretariada por mim, Michele Prada. Estiveram presentes prefeitos, técnicos e demais convidados,
8 conforme registro de presença. Declarando aberta a assembleia, o presidente da AMMVI agradeceu a
9 presença de todos, convidou o primeiro vice-presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam)
10 e prefeito de Taió, senhor Hugo Lembeck, para compor a mesa de trabalhos e, constatando quórum
11 estatutário, deu início aos trabalhos. Inicialmente, o presidente determinou a leitura da Ordem do Dia,
12 assim composta: 1 - Leitura e votação da ata da assembleia anterior; 2 - Pré-assembleia da Fecam; 3 -
13 Relatório de Atividades do exercício 2014; 4 - Planejamento 2015; 5 - Assuntos gerais. Dando início à
14 assembleia, o presidente apresentou o item um, confirmando o recebimento antecipado da ata pelos
15 prefeitos, que foi encaminhada para deliberação e, não havendo manifestação em contrário, o documento
16 foi aprovado por unanimidade. Após, o presidente progrediu para o segundo item em pauta, momento em
17 que foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária Microrregional da Fecam, conduzida pelo prefeito
18 Lembeck e pelo respectivo diretor de Articulação Institucional, Celso Vedana, que apresentaram o
19 trabalho da entidade em prol da consolidação do municipalismo catarinense. Fundada em três de julho de
20 mil novecentos e oitenta, a Fecam tem a missão de fortalecer a gestão pública municipal e o movimento
21 municipalista catarinense, visando se consolidar como entidade determinante no sucesso da gestão dos
22 municípios. O diretor apresentou os três eixos estratégicos do planejamento da entidade, que são
23 respectivamente: fortalecimento da representatividade político-institucional dos municípios e do
24 associativismo municipal; excelência da gestão pública municipal; aprimoramento das competências
25 técnicas e da infraestrutura da Fecam. No eixo um, o diretor falou das mobilizações permanentes em
26 Brasília, da conquista em relação ao aumento de um por cento do Fundo de Participação dos Municípios
27 (FPM) em dois mil e oito e um por cento em dois mil e quinze, como também apresentou os pleitos da
28 entidade municipalista pela redistribuição dos royalties de petróleo, pela compensação de valores
29 provocada pelas desonerações do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do acréscimo de 0,5
30 pontos percentuais por ano, durante dez anos, na participação dos Municípios no Imposto sobre
31 Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), da participação dos municípios em dez por cento sobre a
32 arrecadação de impostos e contribuições não partilhados. No Estado, a defesa da Fecam está no repasse
33 de recursos provenientes do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec), incremento
34 no orçamento do transporte escolar, alteração na legislação de apuração do Índice de Participação dos
35 Municípios (lPM) do ICMS, isenção dos municípios nas cobranças de taxas e juros do Estado, defesa dos
36 interesses dos municípios e associações microrregionais nos projetos de desenvolvimento regional e
37 mobilização pela realização das obras de infraestrutura prioritárias para os municípios. No eixo dois, o
38 senhor Vedana apresentou os serviços tecnológicos de apoio à gestão municipal, serviços de orientação e
39 consultoria e escritório de projetos. Por fim, no terceiro eixo, que trata das competências técnicas e de
40 infraestrutura, o diretor expôs sobre a proposta de aquisição de imóvel para abrigar a sede administrativa
41 das entidades que formam o sistema Fecam e da proposta de fixar valores mensais das contribuições dos
42 municípios de abril a dezembro de dois mil e quinze e de todo o exercício de dois mil e dezesseis com
43 base em dez faixas do IPM na partilha do ICMS, como também do reajuste das contribuições mensais dos
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44 municípios à Fecam a partir de dois mil e dezessete, aplicado na competência dos repasses do FPM e do
45 ICMS. Findada a apresentação, prosseguiu-se para o Relatório de Atividades referente ao exercício de
46 dois mil e catorze, ora explanado pelo secretário executivo da AMMVI, senhor José Rafael Corrêa. Ele
47 explicou que, conforme decisão em assembleia geral ordinária em anos anteriores, o documento não foi
48 impresso para cada prefeito e está disponibilizado eletronicamente no portal institucional para consulta. O
49 relatório apresenta as ações executadas no ano anterior pelas assessorias Executiva; Contábil e
50 Orçamentária; de Comunicação Social; Jurídica; Econômica; de Saneamento e Meio Ambiente; de
51 Arquitetura, Engenharia e Planejamento Urbano; de Tecnologia de Informação e Secretaria Geral. O
52 Relatório apresenta o trabalho da entidade, sua missão e serviços, atuação dos prefeitos, apanhado das
53 reuniões realizadas, agendas de articulação concretizadas, temas polêmicos que geraram discussões,
54 dados econômicos e sociais dos municípios, colegiados setoriais, projetos elaborados e resultados obtidos.
55 O material foi produzido pelos colaboradores da Associação, coordenados pela Assessoria de
56 Comunicação Social. Segundo o secretário, a ideia é que a cada assembleia seja apresentado um setor e
57 suas respectivas ações para maior detalhamento aos prefeitos. Demais esclarecimentos podem ser obtidos
58 na AMMVI. O presidente reforçou a importância do trabalho que vem sendo desempenhado pela
59 Associação que, liderada pelo senhor Corrêa, vem obtendo resultados positivos e mantendo o respeito em
60 Santa Catarina e também em outros estados brasileiros. Em seguida, o presidente colocou o Relatório de
61 Atividades em votação que, por unanimidade dos prefeitos, foi aprovado. Dando continuidade, o
62 presidente relatou que as iniciativas definidas nas reuniões de planejamento feitas pela Diretoria
63 Executiva estão em execução. Dentre elas, foi realizada a reunião com o secretário de Estado da Saúde,
64 senhor João Paulo Karam Kleinübing, em que os prefeitos e os secretários municipais de Saúde
65 entregaram uma pauta de reivindicações. Um próximo encontro com o secretário deverá ser marcado no
66 mês de junho. No dia dez de março, o presidente da AMMVI participou de uma reunião com o
67 governador de Santa Catarina sobre a Ferrovia da Integração e, juntamente com o prefeito de Blumenau,
68 Napoleão Bernardes Neto, defendeu que o traçado passe pela região do Médio Vale do Itajaí. Segundo o
69 prefeito de Rodeio, a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias está elaborando o estudo de impacto
70 ambiental e em alguns meses deverá definir o traçado da ferrovia. Após, o secretário executivo relatou a
71 reunião com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em
72 Santa Catarina, Vissilar Pretto, em que estiveram presentes os prefeitos de Blumenau, Gaspar, Indaial e
73 Rodeio. Na ocasião, o prefeito Pedro Celso Zuchi foi definido como representante da AMMVI nas
74 próximas reuniões que deverão ser marcadas pelo Departamento para tratar da duplicação da rodovia BR-
75 470. Na reunião, o superintendente explicou que há frentes de trabalho no trecho Navegantes - Gaspar. Já
76 no lote 3, Gaspar - Blumenau, há poucas frentes de obras; e entre Blumenau e Indaial o cronograma segue
77 sem alterações. Além disso, a obra exigirá mais de mil laudos, o que pode levar, no mínimo, seis meses e,
78 para tentar agilizar esta situação, buscará trabalhar com sistema de mutirão com o apoio do Judiciário. O
79 presidente lembrou ainda que, segundo informações do Dnit, há recursos disponíveis somente até maio
80 para execução da obra nos lotes um e dois; nos lotes três e quatro - trecho entre Gaspar e Indaial - serão
81 feitas quarenta desapropriações, com custo aproximado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), que
82 aguarda pagamento. Em poucos meses um novo encontro com o Dnit deverá ser agendado para
83 continuação da conversa. Em seguida, o secretário executivo falou da reunião com o presidente do
84 Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Luiz Roberto Herbst, em que participaram
85 também o presidente da AMMVI e o segundo vice-presidente e prefeito de Indaial, senhor Sergio Almir
86 dos Santos. No momento, falou-se sobre a parceria das entidades que se concretiza há anos e da
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87 importância do viés da Corte Catarinense na formação e no aperfeiçoamento dos gestores públicos
88 municipais. Conforme o senhor Rafael, foi solicitado ao Tribunal parceria na liberação de técnicos para
89 ministrar capacitações, como também apresentou ao conselheiro as dificuldades dos municípios em
90 receber as certidões do TCE, que atualmente acontecem bimestralmente após o lançamento do e-Sfinge.
91 O secretário, na ocasião, argumentou que não há determinação na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
92 que esta emissão deva ser a cada bimestre e, portanto, solicitou atenção do TCE para tentar que a emissão
93 de tais documentos aconteça a cada quatro meses, facilitando o trabalho das prefeituras. O senhor Corrêa
94 solicitou ao vice-presidente da Fecam que a entidade emita oficio a respeito dessas duas questões ao
95 Tribunal. Após, o presidente da AMMVI expôs sobre a reunião com os deputados estaduais e federais
96 mais votados na região do Médio Vale, realizada no dia vinte e três de março, na sede da Associação, em
97 que estiveram presentes os deputados estaduais Aldo Schneider, Ismael dos Santos e Jean Kuhlmann, o
98 deputado federal Rogério Mendonça e representantes dos deputados Ana Paula Lima, Décio Nery de
99 Lima e Espiridião Amin. Para a ocasião, não compareceram e nem enviaram representantes os deputados
lOO Serafim Venzon e Cezar Antonio de Souza. Na oportunidade, os prefeitos de Benedito Novo, Blumenau,
lO 1 Botuverá, Doutor Pedrinho e Gaspar entregaram a Pauta de Reivindicações da AMMVI, construída em
l02 conjunto com os prefeitos e que contém os principais pleitos nas áreas de infraestrutura urbana, resíduos
l03 sólidos, segurança pública, educação, defesa civil, saúde, assistência social, agricultura e meio ambiente.
l04 O documento foi construído em conjunto com os prefeitos e validado pela Diretoria Executiva da
lOS AMMVI. O presidente da Associação disse ainda que aos legisladores foi solicitada atenção nas votações
l06 dos projetos que criam despesas aos Municípios, como também propostas que interferem na arrecadação
l07 municipal. Além disso, solicitou que os deputados acompanhem as ações em andamento relacionadas aos
l08 Municípios e destacou que os pleitos sejam incluídos nos Planos Plurianuais da União e do Estado. A
l09 proposta é que um novo encontro com os parlamentares seja feito em junho. O deputado Kuhlmann
l10 sugeriu que a AMMVI tenha um profissional de cada área para acompanhar os pleitos junto às comissões
III da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O secretário executivo agradeceu ainda a presença dos
l12 prefeitos na reunião com os deputados, pois, segundo ele, isso demostra força da Associação e a
l13 preocupação para com as reivindicações da região. Quanto ao projeto Saúde Pública de Excelência, o
l14 senhor Corrêa explicou que as iniciativas estão em andamento e o presidente da Comissão Intergestores
l15 Regional (CIR) e secretário municipal de Saúde de Indaial, Enilson Erley de Freitas, está acompanhando
l16 as reuniões. O secretário executivo salientou ainda que está sendo construída uma agenda com o
l17 Ministério da Saúde, com reuniões de seis a oito de abril, para tratar de assuntos relacionados ao projeto e
l18 a busca por parcerias. Dentre as prioridades do planejamento está ainda a construção de uma agenda com
l19 o governador Colombo para a entrega dos pleitos da região, uma reunião com o Departamento Estadual
l20 de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra) para cobrança da manutenção das rodovias estaduais e
l21 construção de novos acessos, uma agenda com a secretaria de Estado da Segurança Pública para solicitar
[22 reforço no número de efetivos da região e maior celeridade na construção do Complexo Penitenciário.
l23 Outra reunião de planejamento está agendada para dia trinta de abril, em Rio dos Cedros. O prefeito de
l24 Pomerode, senhor Rolf Nicolodelli, sugeriu que todas as correspondências e pedidos de audiência com os
l25 secretários de Estado sejam enviados com cópia ao governador, pois se observa que o primeiro escalão do
l26 governo estadual não emite resposta sem antes consultar o Chefe de Estado. Em assuntos gerais, os
l27 prefeitos elaboraram e aprovaram uma Nota de Apoio a ser emitida em nome da Associação em
l28 solidariedade ao prefeito de Brusque, senhor Paulo Roberto Eccel, em função dos acontecimentos dos
l29 últimos dias decorrentes do julgamento da Justiça Eleitoral e sua respectiva interpretação quanto ao
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[30 investimento em publicidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da AMMVI encerrou a
[31 assembleia, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Michele Prada, lavrei a presente ata que,
[32 depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor presidente e pelo senhor secretário
[33 executivo da AMMVI.

----+-~H.. .: - =-~ ~
~~Q/=5- __ ___;:=-_,.._,

Paulo Roberto Weiss José R . ael Corrêa
Presidente da AMMVI Secretário Exe~utivo da AMMVI
Prefeito de Rodeio

.z..
Assessora de Comunicação Social da AMMVI

[34
[35
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