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 1 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 16 DE MARÇO DE 2018 2 
 3 
Aos dezesseis dias do mês de março de 2018 (16/03/2018), às quinze horas,  os 4 
prefeitos da AMURES se reuniram conforme estabelece o Estatuto Social desta 5 
associação, capítulo II, artigo 19, em Assembleia Geral Ordinária no Município de 6 
Lages, nas dependências da sede desta Associação de Municípios, sito à rua Otacílio 7 
Vieira da Costa, 112, Centro para deliberar sobre a seguinte  pauta: Prestação de Contas 8 
e Assuntos Administrativos. Para compor a mesa a secretária executiva da Amures Iraci 9 
de Souza chamou o presidente da Amures Antônio Zilli, o deputado federal Marco 10 
Tebaldi, o presidente do Consórcio Serra Catarinense – Cisama, prefeito de Otacílio 11 
Costa Luiz Carlos Xavier e a presidente do Consórcio de Saúde, prefeita de Palmeira 12 
Fernanda Córdova. E de imediato repassou o microfone ao presidente da Amures. Após 13 
cumprimentar todos, o presidente da Amures destacou a importância do assunto trazido 14 
pelo prefeito de Correia Pinto Celso Rogério Alves Ribeiro, sobre os programas federais 15 
que estão comprometendo as receitas dos municípios. Zilli disse que dia 4 de abril 16 
haverá reunião na Federação Catarinense de Municípios – Fecam, em Florianópolis, 17 
momento importante para cobrar da federação apoio nesta causa dos repasses federais. 18 
Ele defende que seja desencadeado um movimento estadual e seja levado à Brasília a 19 
reivindicação dos prefeitos pela desoneração da folha das prefeituras com os programas 20 
federais. Outra prioridade apontada pelo presidente da Amures é o reajuste e atualização 21 
do valor das licitações que está há 25 anos no patamar de R$ 8 mil. E repassou a palavra 22 
ao deputado Marco Tebaldi para se posicionar diante das considerações dos 23 
prefeitos.Depois de cumprimentar a todos, o deputado disse que a crise econômica e 24 
política é grave e isso reflete nos municípios. Que o governo federal repassa obrigações 25 
que estão comprometendo a arrecadação das prefeituras. Segundo ele, a única forma de 26 
mudar isso é eleger pessoas que promovam a reforma política, previdenciária e de 27 
controle de gastos públicos. Uma nova divisão do bolo tributário dos recursos da União, 28 
Estados e Municípios foi citada pelo deputado como necessária para frear a 29 
desigualdade de obrigações. O Pacto Federativo é a maneira mais honesta e democrática 30 
para dividir os recursos da arrecadação, apontou o deputado. Ele se colocou à 31 
disposição dos prefeitos para ajudar a encaminhar emendas e reiterou que o Fórum 32 
Parlamentar Catarinense funciona bem nas pressões junto ao governo federal. O 33 
presidente do Consórcio Serra Catarinense – Cisama, prefeito de Otacílio Costa,  Luiz 34 
Carlos Xavier assumiu a palavra e após cumprimentar a todos, se manifestou 35 
preocupado com o posicionamento levantado pelo prefeito Celso Rogério que é a 36 
retirada da receita da folha de pagamento da prefeitura, de recursos para custear os 37 
programas criados pelo governo federal. Luiz Xavier reforçou a necessidade de um 38 
movimento estadual pela desoneração dos índices da folha de pagamento com a retirada 39 
dos programas federais. E reiterou que o Pacto Federativo tem de ser urgente sob risco 40 
de quebrar os municípios em efeito dominó. O prefeito lembrou que a primeira cobrança 41 
da população é na porta da prefeitura e por isso tem de haver uma redistribuição de 42 
recursos para manter os municípios. Ele lamentou que o Fundo Social do Estado não 43 
queira cumprir com contratos e convênios já firmados com os municípios de repasses de 44 



 

2 
 

recursos. E pediu que Otacílio Costa seja notificada formalmente de que não haverá o 45 
repasse desses recursos, pois algumas obras já foram até licitadas e isso acarretará em 46 
sérios problemas ao município. Luiz Xavier manifestou também sua preocupação com o 47 
Fundam, porque os projetos de engenharia estão prontos e falta apenas o repasse de 48 
recursos. O prefeito disse que recebeu a informação de que o Fundam não será 49 
executado pelo Estado e isso será muito ruim para a Serra Catarinense. Em seguida 50 
repassou a palavra à secretária executiva para continuar os encaminhamentos da pauta. 51 
Iraci de Souza chamou Rosane Poccai, representante da Câmara de Dirigentes Lojistas – 52 
CDL, para falar sobre o Festival de Inverno Serra Catarina, que precisa de apoio dos 53 
municípios para sua realização e a Amures é parceira da proposta. Após, chamou a 54 
apresentadora do programa tradicionalista Oh de Casa, Beatriz Melo para fazer um 55 
convite aos prefeitos para participar do Desfile e Cavalgada de Abertura da Festa 56 
Nacional do Pinhão. Iraci de Souza retomou a pauta e disse que o assunto prestação de 57 
contas foi tratado pela manhã com os prefeitos membros do Conselho Fiscal, em que 58 
estavam presentes os prefeitos Antônio Ceron, Giovani Nunes e Luiz Paulo Farias. 59 
Toda documentação contábil do exercício 2017 foi apreciada e aprovada pelos prefeitos. 60 
Iraci observou que tais documento submetidos à apreciação, estão disponíveis nas 61 
pastas dos prefeitos e o parecer do plenário será conduzido pelo presidente da Amures 62 
aos demais prefeitos do colegiado. Ela disse ainda, que a ata da assembleia anterior está 63 
disponível na pasta dos prefeitos e que o projeto para implantação da usina de asfalto é 64 
necessário indicar um município para poder cadastrar o projeto no Sicov, com prazo até 65 
dia 1° de abril. O presidente da Amures lembrou que havia uma indicação prévia para 66 
implantar a usina de asfalto no município de Painel. Sobre a prestação de contas, o 67 
prefeito Ceron disse que os documentos estão fáceis de assimilação e o parecer foi pela 68 
aprovação. Em seguida o prefeito Celso Rogério assumiu a palavra para falar sobre a 69 
angustia que está passando Correia Pinto com relação a queda de arrecadação e o 70 
comprometimento da folha de pagamento com os programas federais. Celso Rogério 71 
citou prefeitos dos Estados da Bahia e Mato Grosso como exemplo que retiraram os 72 
programas federais do índice da folha de pagamento e com isso reduziu 6% o índice. No 73 
caso de Correia Pinto, Celso Rogério disse que, por estimativa populacional do IBGE o 74 
município teve redução do índice do FPM de 1.0 para 0.8 resultando numa perda mental 75 
média de R$ 200 mil. A folha de pagamento da prefeitura saltou em fevereiro para 76 
58,95% da receita. O prefeito explicou que teve de fazer os repasses constitucionais dos 77 
servidores e mais os da educação no início do ano e o índice da folha saltou acima da 78 
média. E destacou que se retirar do índice da folha só o programa federal Estratégia de 79 
Saúde da Família – ESF, reduz o índice da folha em 6%. E citou outros programas 80 
como Cras, Creas e Bolsa Família, que também entram no índice da folha e poderiam 81 
aliviar o índice se fossem subtraídos da folha de pessoal. Celso Rogério informou que 82 
outros estados estão se mobilizando para desatrelar da folha de pagamento os programas 83 
federais, inclusive os recursos do Fundeb. Outra proposta defendida por Celso Rogério 84 
é a retirada da folha de pagamento dos funcionários das fundações. Como exemplo citou 85 
a Fundação Hospitalar de Correia Pinto que recebe R$ 240 mil por mês e a prefeitura 86 
ainda tem de custear também o salário de 42 funcionários do hospital. O prefeito 87 
considera injusto os funcionários do hospital estarem na folha de pagamento da 88 
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prefeitura.O desejo de Celso Rogério é que através da Amures, Fecam e CNM, é de 89 
criar um movimento para retirar as obrigações federais da folha dos municípios. O 90 
prefeito de Urupema Evandro Frigo Pereira aproveitou para solicitar que seja incluído 91 
na lista de reivindicações dos municípios as perdas do Fundeb. O prefeito de São 92 
Joaquim Giovani Nunes que responde como segundo secretário da Fecam, disse que 93 
levará em mãos as reivindicações da Serra Catarinense na reunião da federação. Para o 94 
presidente da Amures, a pauta de reivindicações extraída da reunião deve ser uma 95 
bandeira da Fecam em nome de todas as associações de municípios. A secretária 96 
executiva da Amures colheu as sugestões dos prefeitos irá prepara ofício das 97 
reivindicações para protocolar na federação dia 4 de abril. Em seguida Iraci de Souza 98 
repassou o comando da reunião para a prefeita de Palmeira, Fernanda Córdova 99 
presidente do Consórcio de Saúde para conduzir as tratativas técnicas administrativas do 100 
Consórcio de Saúde. Em não havendo mais nada a tratar por parte da Amures foi dada 101 
por encerrada a assembleia pelo prefeito Antônio Zilli. 102 
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