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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017 2 
 3 
Aos sete dias do mês de dezembro de 2017 (07/12/2017), às quatorze horas e trinta  4 
minutos, os prefeitos da AMURES se reuniram conforme estabelece o Estatuto Social 5 
desta associação, capítulo II, artigo 19, em Assembleia Geral Ordinária no Município de 6 
São José do Cerrito, nas dependências da Fazenda Rancho de Tábua, sito à Localidade 7 
Rincão dos Albinos, tendo a seguinte programação de pauta: Homologação da Prestação 8 
de Contas Anual com parecer emitido pelo Conselho Fiscal; Relatório de Atividades; 9 
Aprovação do Orçamento para 2018; Eleição da Nova Diretoria; Assuntos CIS/Amures; 10 
Assuntos Cisama e Assuntos Gerais.A secretária executiva da AMURES Iraci de Souza 11 
abriu os trabalhos cumprimentando a todos e agradecendo aos proprietários da fazenda 12 
Gilnei Marian e sua esposa Luciane. Agradeceu também ao prefeito de São Jose do 13 
Cerrito Arno Marian que junto com sua equipe fizeram uma boa sinalização nas 14 
estradas para a chegada dos prefeitos até o local. Em seguida fez a leitura de um breve 15 
histórico do município de São José do Cerrito que completou naquela data 56 anos de 16 
emancipação política e administrativa. E de imediato passou a palavra à prefeita de 17 
Palmeira Fernanda Córdova para suas considerações. Ela cumprimentou a todos e 18 
lembrou que seus avós maternos são de São José do Cerrito, por isso gosta muito 19 
daquele município. E desejou sucesso ao prefeito Arno Marian em sua administração. 20 
Como presidente do Consórcio de Saúde disse que teve um grande aprendizado ao 21 
assumir aquele desafio. Agradeceu a equipe do Consórcio e disse que procurou pensar 22 
regionalmente à frente daquela entidade.A palavra foi repassada ao empresário Gilnei 23 
Marian que agradeceu aos visitantes e em especial o prefeito Arno Marian. Ele falou da 24 
história da fazenda e dos desafios para consolidar o empreendimento e deixou a 25 
estrutura a disposição dos prefeitos. O presidente da Amures prefeito de Otacílio Costa 26 
Luiz Carlos Xavier assumiu a palavra e também agradeceu a todos. E destacou que a 27 
descentralização das assembleias de prefeitos permite mais integração e oportunidade 28 
dos prefeitos conheceram melhor a região.Luiz Carlos Xavier disse que nesta última 29 
assembleia do ano queria agradecer aos prefeitos pela oportunidade de estar à frente da 30 
associação em 2017. Disse que a unidade e a união foram buscadas o tempo todo, para 31 
fortalecer a entidade. Defendeu que os acordos entre os prefeitos sejam cumpridos e 32 
lembrou de um passado recente quando não foi cumprido um acordo e a situação ficou 33 
ruim para todos com afastamento dos prefeitos da associação. Luiz Carlos Xavier 34 
reiterou que os prefeitos têm de estar unidos para buscar mais recursos infraestrutura 35 
regional. E recomendou agir localmente e pensar regionalmente para ajudar os 36 
municípios.Falou de conquistas em sua gestão como a isenção das taxas de exploração 37 
de cascalheiras, criação da Lei Estadual que estabeleceu a Rota Caminhos da Neve, 38 
diferenciação de repasses do transporte escolar e dentre outros do levantamento das 39 
potencialidades turísticas dos municípios que está sendo realizado pela equipe de 40 
Turismo e Imprensa da Amures. Falou também dos projetos do Fundam II elaborados 41 
pela Amures a todos os municípios e agradeceu a todos pelo apoio e a confiança.Iraci de 42 
Souza passou a palavra ao prefeito Arno Marian para dar suas boas-vindas. 43 
Cumprimentou a todos e comentou sobre o desenvolvimento do município. Arno 44 
Marian lembrou da pavimentação da BR-282 e disse que se não tivesse sido asfaltada o 45 
município teria sumido. Defendeu a melhoria das estradas e sugeriu que o novo 46 



 
presidente da Amures ajude a promover um encontro dos prefeitos com o governador 47 
Raimundo Colombo. Para ele, os municípios são os grandes geradores de impostos e os 48 
que menos ficam com os recursos. E justificou que a Cooperativa Coperdia está 49 
investindo R$ 12 milhões no município, mas a reclamação são as condições das 50 
estradas. A Coopercampos também está preparando investimentos e a dificuldade são as 51 
estradas. Ele reiterou agradecimento e se colocou à disposição.Iraci de Souza submeteu 52 
a aprovação a ata da assembleia anterior realizada em Anita Garibaldi e todos 53 
concordaram com os encaminhamentos. Em seguida falou da Homologação da 54 
Prestação de Contas Anual com parecer emitido pelo Conselho Fiscal, que voltará na 55 
pauta no início de janeiro. E chamou as contadoras Rosimar Marcon e Vânia Maria de 56 
Lima para encaminhar a Aprovação do Orçamento para 2018. Elas fizeram uma ampla 57 
exposição destacando que os municípios na faixa do índice do FPM 0,6 repassarão 58 
como contribuição anual R$ 62.020,00.Já os municípios na faixa de 0.8 e 1.0 e Lages, 59 
repassarão valores diferenciados perfazendo um orçamento anual de R$ 1.514,800,00. O 60 
prefeito de Correia Pinto Celso Rogério Alves Ribeiro explicou que pela estimativa do 61 
IBGE, em 2018 seu município cairá de 1.0 para 0.8 e com isso diminuirá o valor de 62 
repasse à Amures. O prefeito de Bocaina do Sul Luiz Carlos Schmuler pediu para 63 
detalhar as despesas mensais da Amures e Rosimar Marcon explicou que do arrecadado, 64 
são investidos em custeio e equipamentos para manutenção da associação, como 65 
encargos sociais.  E que do total previsto para o orçamento global de 2018 é da ordem 66 
de R$ 1.520.000,00 (Um milhão quinhentos e vente mil reais).O prefeito de Lages 67 
Antônio Ceron pediu para detalhar as despesas orçamentárias de R$ 560.000,00 68 
(quintos e sessenta mil reais) prevista para custeio e que Rose Marcon explicou que se 69 
trata de toda parte de manutenção, material de consumo, material de expediente, diárias 70 
e despesas diversas que mantém o dia a dia da associação. E insistiu Ceron pedindo para 71 
que fosse produzido um documento relacionado ao custeio, para saber se realmente os 72 
investimentos dos municípios não estão sendo feito “só para dentro” e menos para fora 73 
em benefício das prefeituras.A secretária executiva da Amures explicou que em 2017 74 
foi investido na contratação de uma equipe externa para ajudar na elaboração de 75 
projetos e isso tudo também entra em custeios. Ela adiantou que na primeira prestação 76 
de contas de 2018 será apresentado o relatório completo e detalhado do custeio da 77 
Amures. E colocou a associação a disposição dos prefeitos que desejarem maiores 78 
informações sobre detalhamento do orçamento de 2018.Sobre o relatório de atividades 79 
de 2017, Iraci de Souza explicou que foram impressas apenas cinco cópias e que o 80 
relatório estará disponível no site da Amures a todos que desejarem visualizar. Disse 81 
que foi feito relatório por setor e preferiu fazer o documento virtual porque se fosse 82 
impresso em gráfica custaria quase R$ 3 mil. Segundo a pauta, ela disse que o próximo 83 
item é a eleição da nova diretoria. E assim procederam.O presidente da Amures Luiz 84 
Carlos Xavier assumiu a palavra para conduzir os trabalhos e reforçou a necessidade de 85 
se cumprir acordo prévio firmado na primeira eleição. De que o presidente seguinte 86 
seria o prefeito de Urubici Antônio Zili. E deixou a palavra aberta para manifestações. 87 
Os prefeitos de Correia Pinto Celso Rogério Alves Ribeiro, de Bom Retiro Vilmar 88 
Neckel e de Lages Antônio Ceron firmaram posição no cumprimento do acordo.O 89 
prefeito de Anita Garibaldi João Cidinei da Silva disse que tinha interesse em disputar a 90 
eleição, mas sem disputa de chapa e com acordo de todos. O prefeito de Bom Jardim da 91 
Serra Serginho Rodrigues de Oliveira, também defendeu que se respeite o acordo e se 92 



 
manifestou pelo apoio da maioria dos prefeitos. Da mesma forma o prefeito de Bocaina 93 
do Sul, Luiz Carlos Schmuler defendeu o acordo e disse que se der, gostaria de fazer um 94 
período na presidência da Amures, mesmo num mandato compartilhado com outro 95 
prefeito para deixar seu nome marcado na galeria de presidentes.Dessa forma os 96 
prefeitos fecharam o encaminhamento de que Antônio Zili presidirá a Amures em 2018, 97 
o prefeito de Bom Retiro Vilmar Neckel em 2019 e em 2020 o prefeito João Cidinei da 98 
Silva tendo como vice Luiz Carlos Schmuler que assumirá nos últimos meses. Sendo 99 
assim foi composta a diretoria da Amures com Antônio Zili, de Urubici como 100 
presidente; Vilmar José Neckel, de Bom Retiro como 1° vice-presidente e João Cidinei 101 
da Silva de Anita Garibaldi, com o 2° vice-presidente.No Conselho Fiscal firam os 102 
prefeitos Antônio Ceron de Lages; Celso Rogério Alves Ribeiro de Correia Pinto e 103 
Giovani Nunes de São Joaquim. Como Suplentes os prefeitos Luiz Carlos Schmuler de 104 
Bocaina do Sul; José Tadeu Martins de Oliveira de Campo Belo do Sul e Luiz Paulo 105 
Farias de Ponte Alta. O prefeito de São José do Cerrito Arno Marian fez dois pedidos ao 106 
presidente da Amures eleito. Uma audiência com o governador para reivindicar recursos 107 
para recuperação de estradas e que a equipe de engenharia atenda mais às demandas de 108 
projetos dos municípios. São José do Cerrito recebeu apenas um projeto em cinco anos, 109 
segundo Arno Marian.O prefeito Luiz Carlos Xavier explicou que só em projetos em 110 
2017, se fosse cobrado dos municípios o valor daria quase R$ 500 mil. E que todas as 111 
informações estavam no relatório de atividades. Ele reiterou que os projetos são 112 
atendidos pela ordem de prioridade, chegada de pedidos dos prefeitos e pela 113 
programação do setor de engenharia. Se fossem executados todos os projetos de 2017 114 
daria quase R$ 21 milhões. E frisou que todos os pedidos de projetos foram atendidos. 115 
A secretária executiva reforçou dizendo que os projetos do Fundam II tiveram 116 
prioridade em 2018 e que foram contratados mais profissionais para ajudar a equipe da 117 
Amures. O prefeito de Anita Garibaldi João Cidinei da Silva disse que só tinha a 118 
agradecer à equipe da Amures porque pediu vários projetos e todos foram elaborados. 119 
Desde a assistência social até setor jurídico sempre recebeu boa orientação e assessoria. 120 
João Cidinei disse que nunca ficou sem resposta da equipe da Amures e era muito grato 121 
por isso.Em seguida Iraci de Souza lembrou os prefeitos de que dia 15 de dezembro será 122 
a confraternização de encerramento, numa sexta-feira na vinícola Abreu Garcia, em São 123 
José do Cerrito. Haverá almoço e revelação de amigo secreto entre os prefeitos. 124 
Referente ao recesso de fim de ano da Amures, Iraci de Souza submeteu aos prefeitos o 125 
período de 22 de dezembro a 25 de janeiro e todos concordaram com o 126 
encaminhamento.O prefeito recém-eleito pediu a palavra para agradecer aos colegas 127 
pela confiança depositada nele e disse que o acordo tem de ser cumprido. E não 128 
havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a Assembleia dos Prefeitos da 129 
Amures e os prefeitos realizaram em seguida, a eleição da diretoria do Consórcio de 130 
Saúde e do Consórcio Serra Catarinense – Cisama. 131 
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