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Assembleia Geral Ordinária
Data: 23.2.2015
Horário: 8h30min
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Apreciação e deliberação da Prestação de Contas e Relatório de
Atividades do exercício anterior;
Apresentação de serviço disponibilizado por meio da AMAI, em parceria com
a Fecam, Escritório de Projetos;
Orientações acerca da aplicação da Lei Nº 13.019/14 – Novo Marco
regulatório das Organizações da Sociedade Civil;
Proposição de Referendum sobre a venda de veículos da Associação;
Proposição de Referendum sobre a contribuição financeira dos municípios
em favor da AMAI;
Exposição da nova configuração das SDRs – Secretário de
Desenvolvimento Regional de Xanxerê, Enioivan Marques;
Explanação de demandas dos associados, as quais serão incorporadas ao
Planejamento da Entidade.
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Segurança pública e melhoria das rodovias são foco de discussão na
Assembleia
A AMAI realizou no dia 23 de fevereiro, a primeira Assembleia de
Prefeitos de 2015. Cada Prefeito teve a oportunidade de expor suas demandas,
desde questões de melhorias nas rodovias estaduais e federais, como temas
ligados a segurança pública.
O Prefeito de São Domingos e Presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira
(Kiko), ressaltou que o objetivo da AMAI, é programar uma agenda com os
entes envolvidos nas questões apontadas pelos Prefeitos.
Durante a reunião, os Prefeitos receberam a visita do Presidente da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), Deputado Gelson Merísio,
que se colocou a disposição para colaborar com os municípios e com a AMAI.
A Assembleia também contou com a participação do Secretário de
Desenvolvimento Regional de Xanxerê, Enioivan Marques (Ivan), que expos
sobre a nova configuração das SDRs.
Na pauta do dia ainda foram apresentados o Relatório de Atividades de
2014 e repassadas orientações acerca da Lei Nº 13.019/14 que estabelece
novas regras para celebração de convênios entre o Poder Público e as
entidades sociais. A Lei entrará em vigor a partir de 30 de julho e extinguiu a
figura do convênio entre a Administração Pública e entidades sociais.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 30.3.2015
Horário: 8h30min
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Apresentação de Termo de cooperação entre a AMAI e o Idetrim, destinado
a pesquisa e estudo da atual situação econômica dos municípios da região
– Assessor tributário, Adriano Santos;
Atuação da Polícia Militar na Região da AMAI - Capitão da 4ª Companhia
do 2º Batalhão de Polícia Militar/Fronteira, Ademir Barcarollo;
Entrega dos pleitos elaborados pelos Prefeitos da AMAI ao
Superintendente Regional Oeste do Deinfra, Antonio Zamian;
XVIII Marcha de Prefeitos a Brasília, que acontecerá de 25 a 28 de maio do
corrente ano - Diretor de Articulação Institucional da Fecam, Celso
Vedana;
Discussão acerca da contribuição financeira em relação à Federação Espaço cedido ao Presidente da Fecam e Prefeito de Chapecó, José
Cláudio Caramori.
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Deinfra, PM e Fecam participaram da Assembleia da AMAI
A AMAI promoveu no dia 30 de março Assembleia de Prefeitos, com a
participação do Deinfra, Polícia Militar e Fecam.
O Capitão da 4ª Companhia da Polícia Militar (PM), Ademir Barcarollo,
relatou aos Prefeitos a situação atual da PM na região da AMAI, que está se
reorganizando conforme a vinda de novos policiais.
A Assembleia também contou com a participação do Superintendente
Regional Oeste do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra), Antonio
Zamian, que repassou aos Prefeitos as atividades que o órgão está realizando
na região.
Zamian recebeu Ofício da AMAI contendo os pleitos de todos os
municípios, entre eles, revitalização das SCs da região e pavimentação
asfáltica de alguns acessos entre os municípios.
Dando continuidade o Prefeito do Chapecó e Presidente da Fecam, José
Cláudio Caramori, reiterou aos Prefeitos que a Federação está à disposição de
todos e que os municípios devem utilizar mais a Fecam, em virtude de que ela
existe para atender os municípios, tanto na parte de serviços como as ações de
representatividade.
Também o Diretor de Articulação Institucional da Fecam, Celso Vedana,
realizou apresentação institucional das conquistas do movimento municipalista,
bem como das propostas defendidas pela Fecam e CNM.
Para finalizar a reunião o Assessor Tributário da AMAI, Adriano dos
Santos explanou acerca projeto destinado à pesquisa e proposições para
melhoria da situação econômica dos municípios da região.

12

Assembleia Geral Ordinária
Data: 11.6.2015
Horário: 9h
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Espaço cedido a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento
(ARIS) para tratar da gestão dos sistemas de abastecimento de água
isolados e coletivos do interior. Ainda, abordar acerca da revisão dos
Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB). Convidado: Adir
Faccio;
Reunião para tratar dos programas da Secretaria de Estado da Agricultura e
da Pesca em relação os municípios. Convidado: Secretário de Estado
Moacir Sopelsa.
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Secretário de Estado da Agricultura participa da Assembleia da AMAI
A AMAI realizou Assembleia ordinária no dia 11 de junho, que contou
com a presença do Secretário de Estado da Agricultura e Pesca, Moacir
Sopelsa. Ele apresentou os programas e ações que estão disponíveis aos
municípios. O Presidente Kiko comenta que na região da AMAI os municípios
são essencialmente agrícolas, sendo de extrema importância fortalecer as
políticas públicas nesta área.
Os prefeitos tiveram a oportunidade de dialogar e apresentar os projetos
e demandas dos municípios. O Presidente Kiko solicitou ao Secretário
explicações sobre os três comboios de perfuração de poços artesianos parados
há mais de um ano no pátio da Secretaria, sendo que na última década
ocorreram sete anos com estiagem. “Temos a promessa dos poços, até agora
os municípios continuam esperando”, salientou o Presidente Kiko.
De acordo com Sopelsa hoje o problema é a falta de operadores para o
maquinário, porém, ele explica que já foram iniciadas tratativas de um convênio
com a Casan e a Secretaria está verificando outras possibilidades legais de
atuar diretamente em parceria com os municípios.
Dando continuidade, o Diretor Geral da Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento (ARIS), Adir Faccio explanou aos prefeitos
sobre a demanda do Ministério Público Estadual com relação à gestão dos
sistemas de abastecimento de água isolados e coletivos do interior, onde será
necessária a realização de um levantamento de dados dos usuários e dos
recursos hídricos. Com estes dados o município terá em mãos as informações
básicas para gerir a totalidade do seu território em relação ao abastecimento da
população.
Para finalizar a Assembleia o Prefeito de Marema, Marcos Batistel
juntamente com a Rainha da Expo Marema, Jéssica Zabot, convidaram os
prefeitos para visitar a feira que será realizada de 19 a 21 de junho no
município.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 30.7.2015
Horário: 9h
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Explanação acerca do Projeto de regularização fundiária (Lar Legal).
Convidado: Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina –
Lédio Rosa de Andrade
Informações acerca da Lei Nº 13.019/2014, Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil (Mrosc) – Convidados: Assessores
Contábil e Jurídico da AMAI.
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Poder Judiciário participa da Assembleia da AMAI
No dia 30 de julho a AMAI realizou Assembleia com a participação dos
prefeitos, os assessores jurídicos, os secretários de assistência social, os juízes e
promotores das Comarcas da região do Alto Irani e o desembargador do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina (TJSC), Dr. Lédio Rosa de Andrade.
O desembargador Dr. Lédio, apresentou o programa Lar Legal, que tem por
objetivo a regularização fundiária de assentamentos urbanos, ocupados em
desconformidade com a legislação ambiental, urbanística, civil e registral, onde
moradores sejam famílias em situação de vulnerabilidade social, possuam renda
familiar de zero a três salários mínimos e que residam, pelo menos, há cinco anos no
imóvel.
Os prefeitos tiveram a oportunidade de dialogar e questionar o Desembargador
sobre os problemas enfrentados pelos municípios que aderiram ao programa e ainda
não obtiveram resultados.
O presidente da AMAI e prefeito de São Domingos, Alcimar de Oliveira (Kiko),
avalia a presença do Desembargador como um momento de esclarecimento e de
provocação ao poder judiciário da região e aos gestores municipais, no sentido de
incentivar a resolução de uma demanda histórica dos municípios, em que as pessoas
moram há muito tempo em um determinado local, mas não possuem um título de
propriedade.
Dando sequência à reunião, o assessor jurídico da AMAI, Adriano Conti,
repassou orientações sobre a Lei Nº 13.019/14 que regula as parcerias entre
administrações públicas e organizações da sociedade civil, que teve o início de
vigência prorrogado para 23 de janeiro de 2016, por meio da Medida Provisória 684.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 30.9.2015
Horário: 9h
Local: Sala de reuniões da AMAI. Xanxerê.
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Prestação de Contas da aquisição da Sede Administrativa das entidades
que compõem o Sistema FECAM – Diretor de Articulação Institucional –
Celso Vedana;
Apresentação e deliberação de proposta da 8ª Alteração do Estatuto Social
da FECAM (troca de endereço da entidade) Diretor de Articulação
Institucional – Celso Vedana;
Apresentação e debates sobre captação e aplicação dos recursos do
Programa Fundo Social – Secretário Executivo de supervisão de Recursos
Desvinculados, Sr. Celso Antônio Calcagnotto;
Relato dos encaminhamentos da Audiência Pública que tratou acerca do
“Recolhimento e destino adequado de carcaças de animais mortos”
ocorrida no dia 23 de setembro de 2015 - Vereador de Concórdia, Vilmar
Comassetto.
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Fecam e Secretaria de Recursos Desvinculados participam da Assembleia
No dia 30 de setembro a AMAI promoveu Assembleia de Prefeitos
juntamente com a Pré-Assembleia Regional da Federação Catarinense de
Municípios (Fecam). Estiveram presentes na sessão, além dos prefeitos, o
Secretário Executivo de Supervisão de Recursos Desvinculados do Governo do
Estado de Santa Catarina, Celso Antônio Calcagnotto, o Prefeito de Chapecó e
Presidente da Fecam, José Caramori e o Vereador de Concórdia, Vilmar
Comassetto.
Calcagnotto explicou que para 2016 o Fundo Social terá como prioridade
atender os municípios e que a partir da segunda quinzena de outubro já será
possível cadastrar projetos para captação de recursos. Ele diz ainda, que a
preocupação do governo do Estado é assinar os convênios com antecedência
para que não ocorram entraves no ano que vem, em virtude do período
eleitoral.
O Prefeito de São Domingos e Presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira
(Kiko), comenta que a participação de Calcanhoto abre mais uma porta neste
momento em que muitos estão enfrentando dificuldades financeiras, para que
os municípios executem obras e ações com recursos do Fundo Social para
atender as demandas locais.
Já o Presidente da Fecam, José Caramori, reiterou aos Prefeitos que a
Federação está à disposição de todos e que os municípios devem utilizar mais
a Fecam, em virtude de que ela existe para auxiliar os municípios, tanto na
parte de serviços como em ações de representatividade.
O Diretor de Articulação Institucional, Celso Vedana e o Diretor
Executivo, Rodrigo Guesser prestaram contas dos valores empregados na
aquisição da Sede Administrativa das entidades que compõem o Sistema
FECAM e apresentaram a proposta da 8ª Alteração do Estatuto Social da
FECAM, em decorrência da mudança de endereço, que foi aprovada por
unanimidade.
Dando sequência, o Vereador de Concórdia, Vilmar Comassetto, relatou os
resultados da Audiência Pública que tratou acerca do recolhimento e destino
adequado de carcaças de animais mortos e pediu o apoio dos prefeitos para
pressionar as autoridades estaduais para regulamentar esta situação.

18

Assembleia Geral Ordinária
Data: 19.11.2015
Horário: 9h
Local: Sala de reuniões da AMAI. Xanxerê.
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Necessidade de celebração de convênio com o Hospital Regional São
Paulo com a exigência de prestação de contas;
Informações acerca da elaboração do Código Obras e Posturas por meio
da AMAI;
Levantamento acerca dos Indicadores da Economia Municipal na região da
AMAI (IEM-AMAI);
Discussão acerca da participação da AMAI no Conselho de Administração
da Crediamai;
Utilização de medicamentos genéricos na prescrição de medicamentos no
âmbito do SUS;
Curso de formação da para Conselheiros Tutelares, a ser organizado pela
Associação, com carga horária 60 horas/aula;
Apresentação do Projeto de Reforma para melhorias na Sede da AMAI e
proposição de Referendum sobre a construção da obra;
Informações acerca da Resolução do CONTRAN Nº 541, de 15/07/2015,
que torna obrigatória a utilização do dispositivo de retenção para o
transporte de crianças nos veículos escolares. Obrigações, custos e
impactos no custo com o transporte escolar da rede municipal e estadual;
Orientações acerca do processo sucessório da Diretoria da AMAI, exercício
2016.
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Assembleia da AMAI delibera ampliação da sede
A AMAI realizou Assembleia Ordinária no dia 19 de novembro em
Xanxerê.
Inicialmente a Assessora Contábil da AMAI, Andreza Gallas, explicou a
necessidade de celebração de convênio com o Hospital Regional São Paulo
com a exigência de prestação de contas em cumprimento a IN 16/2013 do
Tribunal de Contas de Santa Catarina, que estabelece os critérios para o
repasse de recursos e da organização da prestação de contas de recursos
concedidos a qualquer título.
O Coordenador de Engenharia, Ricardo Conte, apresentou o projeto
para ampliação e adequação da sede da AMAI que foi aprovado pelos
Prefeitos. Por não ser uma construção recente,o prédio não está adequado às
normas de acessibilidade. A área total existente hoje é de 344,10m² com a
ampliação será de 527,55m²,
com um investimento de R$
421.058,60.
Falando
de
adequações,
o
Assessor
Tributário, Adriano dos Santos,
relatou aos Prefeitos que está
sendo
elaborado
pelo
departamento técnico da AMAI
uma “Minuta Modelo” de
Código de Obras Municipais,
que deverá estar disponível
aos municípios até abril de
2016.
O
projeto
visa
estabelecer
regras
que
disciplinem o parcelamento, o uso e ocupação do solo, orientando e
normatizando a elaboração de projetos na região, bem como a execução de
edificações na circunscrição territorial dos municípios.
Santos ainda explanou aos Prefeitos sobre o levantamento acerca dos
Indicadores da Economia Municipal na região, realizada pelos técnicos da
AMAI, com o apoio e supervisão do Instituto para o Desenvolvimento e
Implantação de Políticas Financeiras e Tributárias Municipais (IDETRIM). O
estudo tem como principal objetivo repassar aos gestores um panorama da
economia dos municípios e será entregue no início de 2016.
Já o Assessor Jurídico da AMAI, Adriano Conti, consultou os Prefeitos
acerca da permanência da AMAI no Conselho de Administração da Crediamai
sendo que atualmente os objetivos das duas entidades não estão alinhados.
Conti também informou sobre o encaminhamento aos municípios de
uma minuta de decreto, recomendando a prescrição de medicamentos pelos
médicos e odontólogos contidos nas listas padronizadas e dos Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) do Sistema Único de Saúde (SUS),
bem como da submissão desta recomendação nos contratos/convênios
celebrados pela administração pública no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Para finalizar foram divulgadas as orientações para a composição da
chapa para a eleição da diretoria da AMAI para a gestão 2016, que será
realizada na primeira quinzena de dezembro.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 14.12.2015
Horário: 9h
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Indicação dos representantes para compor a chapa de eleição do Sistema
Fecam, gestão 2016;
Apresentação prévia das atividades da AMAI desenvolvidas na gestão
2015;
Apresentação do relatório contábil de 1º janeiro a 14 de dezembro de 2015;
Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da AMAI para exercer o
mandato 2016;
Posse da diretoria eleita.
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Prefeito de Passos Maia preside a AMAI na gestão 2016
A AMAI realizou em 14 de dezembro a eleição e posse da Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal para o exercício 2016.
A Diretoria ficou com a seguinte composição:
Presidente: Ivandre Bocalon (PSDB) – Prefeito de Passos Maia
1º Vice-presidente: Denilso Casal (PSD) – Prefeito de Ipuaçu
2ª Vice-presidente: Dilmar Fantinelli (PT) – Prefeito de Abelardo Luz
Bocalon comentou sobre o desafio de presidir a AMAI durante o período
eleitoral, onde muitas ações são bloqueadas em virtude da legislação. Também
agradeceu o apoio dos Prefeitos e solicitou que todos continuem colaborando e
participando das Assembleias para que sejam encontradas de forma conjunta a
solução dos problemas enfrentados pelos municípios.
O Presidente da AMAI na gestão 2015, Alcimar de Oliveira (Kiko), avaliou com
positividade o período que esteve frente à Associação também agradeceu a
equipe da AMAI que colaborou incansavelmente para que as demandas
apresentadas durante este ano fossem cumpridas.
Kiko comentou sobre o cumprimento da agenda política que havia sido
proposta no início do ano e que ocasionou a possibilidade de estreitar as
relações com os demais entes e governos. Disse ainda, que presidir a
Associação é uma experiência única que oportuniza uma visão diferenciada
sobre o coletivo e de quão importante é o papel a ser exercido pelos agentes
políticos para a efetivação das ações em prol da população.
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Região da AMAI solidária aos municípios de Ponte Serrada e Xanxerê
Os municípios da AMAI foram solidários aos vizinhos Ponte Serrada e
Xanxerê, atingidos pelo tornado ocorrido em 20 de abril de 2015. Por meio de
uma força tarefa, foi possível em três dias limpar os escombros das ruas
localizadas nos bairros afetados.
De maneira ágil e voluntariosa, os municípios da AMAI também se organizaram
com vistas à arrecadação de donativos de primeira necessidade.
1. Auxílio a XANXERÊ:







88 funcionários;
26 caminhões caçamba;
10 retroescavadeiras;
2 carregadeiras;
2 caminhonetes;
20 mil metros cúbicos de entulhos retirados.

Município

Maquinários

Abelardo Luz

-

Bom Jesus

3 caminhões e 1
retroescavadeira

Entre Rios
Faxinal Dos
Guedes

Ipuaçu

1 caminhão
4 caminhões, 1
carregadeira, 2
retroescavadeira

Período

Donativos

21 a 24/4

150 mil tijolos a serem
entregues no dia 02/05, na
Femi.

4 funcionários

23 e 24/4

Água, alimento não perecível
e material e higiene pessoal.

2 funcionários

22 e 23/4

12 funcionários

22 a 24/4

Águas, alimento não perecível
e higiene pessoal.
Alimento não perecível, água,
móveis e eletrodométiscos.
Alimento não perecível, água,
móveis, eletrodométiscos e
material de construção.
Roupas, alimento não
perecível e material de
construção.
Alimento não perecível, água,
móveis, eletrodométiscos e
material de construção.
Alimentos, móveis, colchão,
cobertor,material de
construção.
Alimentos, móveis, colchão,
cobertor,material de
construção

21 funcionários

22 a 24/4

2 caminhões, 1
Lajeado Grande retroescavadeira

7 funcionários

23 e 24/4

Marema

2 caminhões

9 funcionários

23 a 27/4

Ouro Verde

4 caçambas

4 funcionários

23 e 24/4

São Domingos

3 caminhões, 2
retroescavadeiras

11 funcionários

23 a 28/4

5 funcionários

22 a 24/4

-

277 funcionários

20 a atual

A população coletado
alimentos, material de
construção e arrecadação de

Vargeão
Xanxerê

3 caminhões

Equipe
8 pessoas da
Defesa Civil se
deslocaram para
colaborar desde o
dia 20/04.

2 caminhões,
retroescavadeira, 1
carregadeira, 1
caminhoneta
25 caminhões, 6
carregadeiras, 15
retroescavadeiras, 2
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tratores de esteiras, 4
escavadeiras, 50
veículos leves
2 caminhões, 2
retroescavadeira e
uma 1 caminhoneta

dinheiro para conta indicada
pela prefeitura de Xanxerê.

5 funcionários

22 a 28/4

Xaxim

Coleta de alimentos, material
de construção e arrecadação
de dinheiro para conta
indicada pela prefeitura de
Xanxerê.

2. Auxílio a PONTE SERRADA:
Município
Faxinal Dos
Guedes

Passos Maia

Maquinários
-

Equipe
-

Período
-

-

-

Ponte Serrada

2 retroescavadeiras,
2caminhões caçamba, 1
carregadeira, 1 bobcats

30 funcionários

20 a atual

Vargeäo

2 caminhões e 1
retroescavadeira

3 operadores

28/4 a 30/4

-

-

-

Xaxim

Donativos
Alimentos, água, móveis
e eletrodométiscos.
Alimentos, água, roupas
e cobertores.
A população coletado
alimentos, material de
construção e
arrecadação de dinheiro
para conta indicada pela
prefeitura de Ponte
Serrada.
Alimentos, água, móveis,
eletrodométiscos e
material de construção.
Alimentos, água, móveis,
eletrodométiscos e
material de construção.

Colaboração de outras cidades com maquinários:
Xavantina: 2 caminhões e 1 retroescavadeira, com 5 funcionários.
3. Arrecadação de recursos financeiros:
Todos os municípios também apoiaram por meio da divulgação da campanha
de arrecadação de recursos:
Xanxerê
Banco do Brasil
Agência: 0586-x
Conta: 2.015-x
CNPJ: 83.009.860/0001-13

Ponte Serrada
Banco do Brasil
Agência: 2479-1
Conta: 13881-9
CNPJ: 15.364.703/0001-76

4. Apoio da AMAI
O Departamento de Engenharia da AMAI realizou levantamentos junto às
residências totalmente destruídas, sendo:
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45 laudos em Ponte Serrada;
30 laudos em Xanxerê.

A AMAI também mobilizou as demais Associações em prol da arrecadação
de donativos e divulgação do número da conta oficial para arrecadação de
recursos financeiros.
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Presidente da AMAI participa de encontro com a Presidenta Dilma
Rousseff
O Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e
Prefeito de São Domingos, Alcimar de Oliveira (Kiko) participou no dia 27 de
abril, de encontro com a Presidenta da República, Dilma Roussef.
A Presidenta Dilma esteve visitando as áreas atingidas pelo tornado em
Xanxerê, conversou com algumas famílias e na sequencia participou de uma
reunião técnica na Prefeitura de Xanxerê. No encontro a Presidenta anunciou a
liberação um total de R$ 5,8 milhões para as obras de reconstrução em Ponte
Serrada e Xanxerê.
Kiko comenta que a presença da Presidenta Dilma na região representa
o empenho do Governo Federal em auxiliar os atingidos, sendo notável a
preocupação da Presidência em oferecer toda a solidariedade que o momento
exige.
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AMAI participa da reunião sobre o PPA Estadual
O presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e
prefeito de São Domingos, Alcimar de Oliveira (Kiko), participou no dia 22 de
maio do Seminário Regional de Levantamento de Demandas para o Plano
Plurianual (PPA) do Governo do Estado de Santa Catarina, realizado na
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Xanxerê (SDR).
O objetivo do encontro foi a aprovação das demandas regionais que
devem compor o PPA 2016-2019, que é elaborado a cada quatro anos e
aprovado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). A vigência
começa no segundo ano de um mandato, até o final do primeiro ano do
mandato seguinte. As indicações seguem para aprovação nas audiências
públicas regionalizadas, promovidas pela Alesc nos meses de junho e julho.
O presidente Kiko comenta que existem muitas carências na região, com
destaque para a segurança pública (com a falta de infraestrutura e efetivo para
atender os municípios) e as rodovias estaduais que precisam com urgência de
pavimentação, como: Abelardo Luz a Passos Maia SC 350 – 42 km; Ipuaçu a
Abelardo SC 479 - 19 km; Vargeão a Ipumirim SC 154 – 28,4 km e São
Domingos a Mariópolis SC 156 - 25,8 km.

