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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018 1 
 2 
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2018 (26/02/2018), às 15h30min os 3 
prefeitos da AMURES se reuniram conforme estabelece o Estatuto Social desta 4 
associação, capítulo II, artigo 19, em Assembleia Geral Ordinária no Município de 5 
Lages, nas dependências da sede desta Associação de Municípios, sito à Rua Otacílio 6 
Vieira da Costa, 112, Centro, tendo a seguinte programação na pauta: 1º)Abertura pelo 7 
Prefeito de Urubici e presidente da Amures Antônio Zili; 2º)Proposta de projeto para 8 
aquisição de carreta para exames de mamografia, pela deputada federal Carmen 9 
Zanotto; 3º)Apresentação Programa Juro Zero e SC Bem Mais Simples, por Márcio da 10 
Silveira, diretor de apoio às Micros e Pequenas Empresas e ao Empreendedor Individual 11 
da Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico Sustentável; 4º) Proposta de 12 
aquisição de usina de asfalto, por Glauco Medeiros, consultor de negócios da Luquips; 13 
5º) Espaço Fala Prefeitos; 6º) Assuntos Gerais; 7º) Espaço CIS/AMURES; 8º) Espaço 14 
CISAMA; 9º) Encerramento e convite para coquetel de lançamento da XIV Fenahort no 15 
Garden Shopping. Para compor a mesa a secretária executiva da Amures Iraci de Souza 16 
chamou o presidente da Amures Antônio Zili. Em seguida o presidente do Cisama, Luiz 17 
Carlos Xavier; a presidente do Consórcio de Saúde Fernanda Córdova e a deputada 18 
federal Carmen Zanotto. Foi dada palavra ao prefeito Luiz Carlos Xavier que 19 
cumprimentou a todos e falou de um dia de planejamento de ações do ano, que fizeram 20 
no município de Painel com todo corpo técnico do Cisama. Comentou de forma 21 
genérica sobre as frentes de trabalho do Cisama e disse que a proposta da usina de 22 
asfalto será muito boa para a região, assim como as centrais de triagem de resíduos 23 
sólidos que tem apoio da deputada Carmen Zanotto que destinará R$ 1 milhão para a 24 
central que será implantada em São Joaquim. Agradeceu o apoio dos prefeitos e reiterou 25 
seu empenho em trabalhar pela região. Iraci de Souza informou aos prefeitos que a 26 
Amures firmou parceria com o Lages Garden Shopping para o lançamento das festas de 27 
eventos sem custos na praça de alimentação daquele estabelecimento comercial. E 28 
adiantou que a primeira será da Festa Nacional das Hortaliças, logo mais no início da 29 
noite, momento em que convidou a todos para prestigiar o lançamento. Em seguida 30 
passou a palavra ao presidente Antônio Zili que cumprimento a todos e em especial a 31 
deputada Carmen Zanotto. Em primeira mão, Zili agradeceu o apoio que os municípios 32 
vêm recebendo da deputada e recomendou que os prefeitos ajudem Carmen Zanotto na 33 
reeleição. Zili disse e a forma de encontros e reuniões da Amures será decidida pelo 34 
grupo de prefeitos de forma coletiva. E fez relato da tentativa de reunião infrutífera, 35 
com o governador Raimundo Colombo. Zili lamentou que os prefeitos não tenham sido 36 
recebidos pelo governador, mas já está fazendo contado através da deputada Dirce 37 
Heiderscheidt para agilizar este encontro com o governador em exercício Eduardo 38 
Pinho Moreira. Neste encontro será oportunidade de os prefeitos falarem das 39 
dificuldades que enfrentam neste momento e tentar algum apoio do Estado. O prefeito 40 
aproveitou para reforçar convite aos prefeitos para às 19h30min prestigiarem o 41 
lançamento oficial da XIV Festa das Hortaliças no Lages Garden Shopping. Zili 42 
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chamou à frente o prefeito de Anita Garibaldi João Cidinei da Silva para entregar 43 
projeto de engenharia de pavimentação de ruas, elaborado pela equipe da Amures. 44 
A palavra foi repassada à deputada Carmen Zanotto que agradeceu o apoio que vem 45 
recebendo da equipe técnica da Amures e aos prefeitos. Destacou que há prazo para 46 
comunicar os ministérios sobre as emendas e pretende definir com os prefeitos sobre 47 
recursos para os municípios. Uma delas sobre uma nova central de gerenciamento de 48 
resíduos sólidos que será implantada em São Joaquim, no valor de R$ 1 milhão, pois a 49 
proposta já está cadastrada e faltava apenas definir que região seria contemplada. A 50 
deputada alertou que o período das emendas é reduzido este ano devido ao processo 51 
eleitoral. Sobre o projeto para aquisição dos equipamentos de distribuição de calcário, 52 
Carmen disse que está correndo atrás para saber em que ministério se encontra a 53 
proposta. Quanto à usina de asfalto, explicou que existe recurso de bancada de emendas 54 
não impositivas que trata dessas ações estruturantes. Em seguida discorreu sobre projeto 55 
a proposta da carreta para exames de mamografia, do hospital de Barretos. Desta forma 56 
destinaria uma das emendas para realização destes serviços aos municípios da Serra 57 
Catarinense.O prefeito de Lages Antônio Ceron indagou a deputada sobre o 58 
funcionamento do Sistema de Centrais de Regulação – Sisreg, que tem a proposta de 59 
controle e regulação dos recursos hospitalares e ambulatoriais especializados no nível 60 
Municipal, Estadual ou Regional. O prefeito de Ponte Alta Luiz Paulo Farias aproveitou 61 
para reforçar a mesma pergunta diante das dúvidas que estão tendo os municípios sobre 62 
o sistema. Carmen disse que o novo sistema foi ajudar a entender melhor as demandas e 63 
quanto está faltando de recursos para os atendimentos. Sobre algumas faltas de 64 
entendimentos, disse que os estabelecimentos credenciados têm de colocar à disposição 65 
do Sisreg, o número de consultas disponíveis e muitos ainda não fizeram isso. E 66 
explicou que nem todos os consórcios de saúde de Santa Catarina aderiram ao Sisreg. A 67 
diretora do Consórcio de Saúde Nalú Júlio, disse que o Sisreg é imprescindível porque 68 
não haverá furo na fila de espera. O sistema não implica em custos e cada município 69 
poderá regular suas demandas e serviços. O prefeito de Bom Retiro Vilmar Neckel 70 
pediu a palavra e disse que sobre a central de triagem de resíduos sólidos, os prefeitos 71 
de sua regional acertaram que ficasse em São Joaquim a unidade. Neste quesito Carmen 72 
recomendou que os prefeitos definam os próximos locais das futuras centrais de 73 
resíduos que é compromissos seu a destinação de mais recursos. E acertaram que a 74 
próxima será implantada em Urubici e a última entre Correia Pinto, Ponte Alta e São 75 
José do Cerrito. Quanto a carreta da mamografia, a presidente do consórcio de Saúde 76 
prefeita Fernanda Córdova disse que o mais recomendado é uma Van, equipada para 77 
fazer o serviço nos municípios. Nalú Júlio disse que a compra desses exames em clínica 78 
especializada custa em média R$ 28 mil por mês. Explicando sobre os recursos, a 79 
deputada disse que a carretas de exames dá certo em Barretos e não precisa de médico, 80 
basta um técnico em radiologia para operar. E que se não for essa a demanda, tem se de 81 
pensar em outra demanda estruturante, pois está pautada em consideração a todo 82 
trabalho que é realizado pela deputada em Brasília. Ceron se posicionou dizendo que 83 
Lages tem um aparelho de mamografia novo e que mesmo assim compra o serviço, uma 84 
vez que para operar o aparelho o custo de uma mamografia é de R$ 340 mil, quando no 85 
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serviço privado paga R$ 180 na mesma mamografia. Diante disso, a deputada sugeriu 86 
usar o equipamento de Lages numa unidade móvel. A lógica é levar o serviço ao 87 
interior, sem que os pacientes se desloquem para Lages. 88 
Em ato contínuo, a prefeita Fernanda Córdova disse que cinco municípios estão 89 
interessados em aderir ao Consórcio de Saúde e gostaria de saber qual a opinião dos 90 
prefeitos. O prefeito Vilmar Neckel questionou se o consórcio teria estrutura para 91 
abrigar mais cinco municípios. Nalú Júlio disse que a estrutura não é problema, porque 92 
os serviços aos novos municípios seriam comprados lá mesmo na região deles. Dando 93 
encaminhamento a assembleia, o presidente da Amures pediu para entrar na pauta da 94 
usina de asfalto. A foi dado espaço para o consultor Glauco Medeiros, da empresa 95 
Luquips fazer uma exposição do assunto. Ele apresentou do que se trata a proposta e sua 96 
viabilidade para os municípios. Primeiro falou da história da empresa e dos serviços que 97 
realizam. Depois demonstrou a estrutura de uma usina e um vídeo sobre o processo de 98 
fabricação de asfalto e operação das máquinas da usina. A deputada falou da 99 
possibilidade de discutir os recursos para a usina por emenda impositiva de bancada. 100 
Carmen disse que os prefeitos podem discutir melhor o assunto e se colocou à 101 
disposição para ajudar os municípios. Na continuação da pauta, a secretária executiva da 102 
Amures chamou o responsável pelas Relações Institucionais da Secretaria de 103 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, Juliano Chiodelli, para falar sobre o 104 
Programa Juro Zero e SC Bem Mais Simples. Ele agradeceu a oportunidade e disse que 105 
o Márcio da Silveira, diretor de apoio às Micros e Pequenas Empresas e ao 106 
Empreendedor Individual da Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico 107 
Sustentável não pode vir à reunião por problemas de agenda. Juliano Chiodelli falou 108 
primeiro do Programa Juro Zero, em que o micro empreendedor pode captar recursos 109 
para investimentos e paga parcelado e sem juros. Ele apresentou diversos números e 110 
falou das boas perspectivas da economia estadual e regional. Só na região da Amures, 111 
segundo ele, foram emprestados mais de R$ 8 milhões pelo Juro Zero e realizadas mais 112 
de três mil operações. O outro programa apresentado por Juliano Chiodelli foi o SC 113 
Bem Mais Simples. O programa visa diminuir a burocracia, facilitar e agilizar a abertura 114 
de empresas. E as prefeituras podem assinar o termo de cooperação técnica para adesão. 115 
O projeto prevê o Enquadramento Empresarial Simplificado (EES), com base nas 116 
informações constantes da autodeclararão dos empreendedores. Objetivo é diminuir os 117 
entraves para aberturas, licenciamentos, alvarás, fechamentos, entre outros processos 118 
para empresas de baixa complexidade, ou seja, com atividades que não comprometem a 119 
segurança sanitária, ambiental e com baixo potencial poluidor. Juliano disse que o 120 
programa desburocratiza a abertura de empresas e ajuda na geração de empregos nos 121 
municípios. Ele apresentou ainda, um vídeo do programa. O prefeito Luiz Paulo Farias 122 
sugeriu que Juliano repasse aos municípios a relação de documentos para adesão e cada 123 
um tratar do assunto com sua Câmara de Vereadores. Iraci de Souza sugeriu fazer 124 
cópias da lista de documento para adesão e entregar aos prefeitos para seus respectivos 125 
encaminhamentos. Julian agradeceu o espaço se colocou à disposição para mais 126 
esclarecimentos. A título de informação, Iraci de Souza disse que prefeitos que o projeto 127 
do Manejo Sustentável da Araucária passou a se chamar Projeto Preservacionista da 128 
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Araucária e está tramitando na Assembleia Legislativa. É de autoria do deputado Milton 129 
Hobbus e tem previsão de votação em breve. Iraci pediu para os prefeitos ajudarem a 130 
cobrar dos deputados na Assembleia para que o projeto seja votado o quanto antes, 131 
porque ajudará a economia da região. Em seguida foi repassado a fala ao diretor 132 
executivo do Cisama Selênio Sartori para conduzir os trabalhos. Em não havendo mais 133 
nada a tratar por parte da Amures foi dada por encerrada a assembleia. 134 
 135 
 136 
Antônio Zili                                                          João Cidinei da Silva 137 
Prefeito de Urubici                                               Prefeito de Anita Garibaldi 138 
Presidente da Amures 139 
 140 
 141 
Bocaina do Sul                                                              Cerro Negro 142 
Luiz Carlos Schmiler                                                     Ademilson Conrado 143 
 144 
  145 
Serginho Rodrigues de Oliveira                                    Vilmar Neckel 146 
Prefeito de Bom Jardim da Serra                                   Prefeito de Bom Retiro 147 
 148 
 149 
José Tadeu Martins                                                        Tito Pereira Freitas 150 
Prefeito de Campo Belo do Sul                                     Prefeito de Capão Alto 151 
 152 
Antônio Ceron Luiz Paulo Farias 153 
 Prefeito de Lages Prefeito de Ponte Alta 154 
 155 
     156 
Flávio Antônio Neto da Silva                                       Fernanda Córdova 157 
Prefeito de Painel                                                          Prefeita de Palmeira 158 
 159 
 160 
Giovani Nunes                                                               Arno Tadeu Marian 161 
Prefeito de São Joaquim                                                São José do Cerrito 162 
 163 
 164 
Luiz Carlos Xavier                                                         Evandro Frigo 165 
Prefeito de Otacílio Costa                                              Prefeito de Urupema 166 
 167 
 168 
 169 
Iraci Vieira de Souza Nalú Terezinha Júlio 170 
Secretária Executiva AMURES Diretora Executiva CIS/AMURES 171 
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 173 
Selênio Sartori 174 
Diretor Executivo CISAMA 175 


