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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 2 
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Aos dez dias do mês de novembro de 2017 (10/11/2017), às 16 horas, os prefeitos da 4 
AMURES se reuniram conforme estabelece o Estatuto Social desta associação, capítulo 5 
II, artigo 19, em Assembleia Geral Ordinária no Município de Anita Garibaldi, nas 6 
dependências da Câmara de Vereadores, sito à Praça Paulino Granzotto, Centro, tendo a 7 
seguinte programação na pauta: Abertura dos trabalhos pelo Presidente da AMURES, 8 
prefeito de Otacílio Costa Luiz Carlos Xavier; Aprovação da Ata da Assembleia 9 
anterior;Informações sobre Movimento Econômico e Projeto de Lei 256.1/2017, Dados 10 
de Cartão de Crédito e Débito; Suporte aos Portais e e-mails, Lei de Acesso à 11 
Informação e Ouvidoria; Espaço Fala Prefeito e Assuntos Gerais.A secretária executiva 12 
da AMURES, Iraci de Souza procedeu a abertura dos trabalhos destacando que a 13 
Assembleia de Prefeitos era uma homenagem à programação do aniversário do 14 
município. Para compor a mesa chamou o prefeito anfitrião, João Cidinei da Silva. 15 
Convidou também o vice-prefeito Aires Tadeu Ramos Furtado, o presidente da Câmara 16 
de Vereadores Videlmar José de Matos, o presidente da AMURES prefeito de Otacílio 17 
Costa Luiz Carlos Xavier, a deputada estadual Ana Paula Lima, a prefeita de Palmeira e 18 
presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Fernanda Córdova e o prefeito de 19 
Capão Alto e presidente do Consórcio Serra Catarinense – Cisama, Tito Pereira Freitas. 20 
Iraci agradeceu o convite do prefeito João Cidinei para realizar da Assembleia em Anita 21 
Garibaldi e o espaço cedido pela Câmara de Vereadores. Após, fez a leitura de um breve 22 
histórico do município de Anita Garibaldi que completou naquela data 56 anos de 23 
emancipação política e administrativa. E passou a palavra à prefeita Fernanda Córdova 24 
para suas considerações. Ela cumprimentou a todos da mesa e os presentes na plateia e 25 
parabenizou o prefeito João Cidinei pela iniciativa da festa em tempos tão difíceis. 26 
Fernanda Córdova comentou sobre a última reunião do Consórcio de Saúde, em que foi 27 
tratado sobre o Sistema Nacional de Regulação – SISREG é um sistema web, criado 28 
para o gerenciamento de todo complexo regulatório, através de módulos que permitem 29 
desde inserção da oferta até a solicitação, pela rede básica, de consultas, exames e 30 
procedimentos na média e alta complexidade, bem como a regulação de leitos 31 
hospitalares e que objetiva maior organização e controle do fluxo de acesso aos serviços 32 
de saúde, otimização na utilização dos recursos assistenciais e visando a humanização 33 
no atendimento. A prefeita disse que no primeiro momento estão sendo geradas algumas 34 
dúvidas, mas há uma tendência de melhoria dos serviços. Ela pediu aos prefeitos para 35 
ajudarem a divulgar este novo serviço, através dos secretários de saúde, pois há uma 36 
significativa melhora especialmente aos municípios de pequeno porte, que não possuem 37 
estrutura hospitalar. A prefeita também reiterou os colegas prefeitos sobre a reunião que 38 
terão dia 7 de dezembro para prestação de contas e eleição da nova diretoria do 39 
Consórcio de Saúde. Ela agradeceu o convite para participar das laçadas de seleção e se 40 
colocou à disposição de todos.Em seguida, Iraci de Souza convidou o vice-prefeito 41 
Aires Tadeu Furtado para sua manifestação. Ele cumprimentou a todos e lembrou das 42 
dificuldades para prepara a Festa do Migrante em função do curto espaço de tempo e 43 



 
agradeceu o espaço lhe cedido. Tomou a palavra em seguida, o presidente da Câmara 44 
Videlmar José de Matos que cumprimentou a todos e deu as boas-vindas para os 45 
visitantes à Festa do Migrante. A deputada estadual Ana Paula Lima assumiu a palavra 46 
e da mesma forma cumprimentou a todos. Ela agradeceu a oportunidade e lembrou que 47 
Anita Garibaldi tem cidadãos espalhados por todas as regiões do Estado. Ela se colocou 48 
a disposição, assim como seu marido, o deputado federal Décio Lima para ajudar Anita 49 
Garibaldi, pois tem um genro e uma nora que são nascidos no município. Sobre o 50 
Fundam II, a deputada disse que votou favorável e espera que os prefeitos recebam este 51 
apoio do Estado o mais rápido possível. Ela desejou boa festa a todos e agradeceu a 52 
oportunidade.Em seguida fez uso da palavra o presidente da Amures, prefeito de 53 
Otacílio Costa Luiz Carlos Xavier, que cumprimentou a todos e disse que a Assembleia 54 
da Amures faz parte da programação da Festa do Migrante. E elogiou o prefeito João 55 
Cidinei pela coragem de realizar a Festa do Migrante no primeiro ano do mandato e pela 56 
organização da cidade. Luiz Xavier reforçou convite para Assembleia dos Prefeitos de 57 
encerramento e prestação de contas, dia 7 de dezembro em São José do Cerrito com 58 
eleição da mesa diretora da Amures, Cisama e Consórcio de Saúde. Ele citou também, 59 
que esteve com o governador Raimundo Colombo quando reivindicou em nome dos 60 
prefeitos mais efetivo de PMs para os municípios e a transformação do Pelotão em São 61 
Joaquim em Companhia. E confirmou que 58 policiais em formação em Lages, ficarão 62 
na região e serão distribuídos aos municípios da Amures. Luiz Xavier também citou o 63 
projeto de Lei da Rota Caminhos da Neve sancionado pelo governador, que foi uma 64 
proposta da Amures e a construção de uma ponte sobre o rio Goiabeira na estrada 65 
Caminhos da Neve em São Joaquim, cujo governador solicitou apoio da Amures na 66 
elaboração do projeto.O presidente da Amures informou que será dialogado com o 67 
Deinfra e os municípios envolvidos na construção da ponte para dar andamento ao 68 
projeto. Ele reiterou seu agradecimento ao prefeito João Cidinei e desejou boas festas a 69 
todos. A palavra foi repassada ao prefeito de Capão Alto e presidente do Consórcio 70 
Serra Catarinense – Cisama, Tito Pereira Freitas que cumprimentou a todos e elogiou o 71 
prefeito João Cidinei pela iniciativa da realização da festa. Tito informou que os 72 
projetos de saneamento da região estão em curso e que em fevereiro de 2018 73 
apresentará um relatório de toda as suas ações à frente do Cisama. Tito Freitas se 74 
colocou à disposição do prefeito João Cidinei e agradeceu a oportunidade.A secretária 75 
executiva da Amures pediu ao prefeito Tito Freitas para permanece em pé para receber 76 
um projeto de pavimentação de vias urbanas elaborado pela equipe da Amures que foi 77 
reivindicado pelo município. O projeto foi entregue pelo presidente da Amures. 78 
Também o prefeito João Cidinei recebeu projeto de engenharia da Amures, avaliado em 79 
mais de R$ 1 milhão para ser atendido através do Fundam 2. Iraci de Souza destacou 80 
que os projetos de Palmeira, Painel e Bom Retiro também estão sendo aprontados para 81 
receber os recursos do Fundam. Em seguida convidou o prefeito João Cidinei para seu 82 
pronunciamento.Ele cumprimentou a todos, agradeceu as presenças e disse ser um 83 
orgulho receber a reunião da Amures em Anita Garibaldi. Também agradeceu pelo 84 
projeto de engenharia elaborado pela Amures. João Cidinei disse que a festa era um 85 
compromisso com a população e por isso a viabilizou. Lembrou das dificuldades 86 



 
financeiras que assumiu o município e das economias que tem feito para organizar as 87 
receitas da prefeitura. Agradeceu a compreensão dos credores e em especial do 88 
comércio local e justificou porque cobrar ingresso de entrada na festa.Segundo João 89 
Cidinei toda estrutura nova do Parque de Eventos teve de ser refeita. Apresentou a 90 
programação da festa e disse ser um orgulho receber os prefeitos, autoridades e amigos 91 
num momento tão especial para Anita Garibaldi que completa 56 aos de emancipação 92 
política e administrativa neste ano. Após, o prefeito repassou o microfone para Iraci de 93 
Souza submeteu a votação a ata da Assembleia anterior que foi aprovada sem objeções. 94 
Ela chamou então o assessor do movimento econômico da Amures Adilson de Oliveira 95 
Branco para falar sobre os repasses e transferências federais sobre o suporte técnico que 96 
a Amures dará prestando aos portais dos municípios.Adilsom Branco cumprimentou a 97 
todos e iniciou falando sobre as transferências do FPM e do ICMS que são as duas 98 
principais fontes de receitas dos municípios. Ele demonstrou pelos gráficos que março, 99 
agosto, setembro e outubro foram os piores meses de arrecadação do FPM. E salientou 100 
que nos meses de julho e dezembro a arrecadação é maior especialmente pelo 101 
incremento de 1%, que é feito desde 2016 pela União. Ele apresentou também os 102 
gráficos da repatriação que ajudou os municípios no final do ano passado e que este ano 103 
não haverá esse incremento.Sobre o ICMS dos municípios, Adilsom Branco disse que 104 
há um incremento geral aos municípios, dessa fonte de recurso e que salvou muitos de 105 
aprofundar a crise em 2017. Ele falou das fases de auditoria da Secretaria de Estado da 106 
Fazenda, comprovação de notas e que mais de R$ 100 milhões de movimentação foram 107 
comprovados fazendo com que os municípios não perdessem essa movimentação 108 
econômica que ajuda a incrementar o retorno do ICMS. Demonstrou ainda, que foram 109 
feitos recursos em instância de julgamento para recuperar mais de R$ 65 milhões de 110 
valores de notas que haviam algum tipo de pendência e estavam perdidas. Segundo ele, 111 
na região foram abertos cerca de 30 processos administrativos para assegurar a 112 
recuperação desses recursos.Adilsom Branco apresentou aos prefeitos uma tabela dos 113 
recursos e valores conseguidos recuperar nas fases de auditoria. E orientou a todos sobre 114 
a importância de monitorar a movimentação econômica do município para incrementar 115 
as receitas. Sobre o Projeto de Lei 157, Dados de Cartão de Crédito e Débito, ele 116 
explicou que antes, a tributação era no local da sede do prestador. Agora a tributação 117 
fica no local do tomador, onde aconteceu a transação. Para que isso seja efetivado, os 118 
municípios têm de se adequar com lei municipal que trate do assunto. Adilsom Branco 119 
observou que a partir de janeiro de 2018 os municípios já podem estar recebendo esses 120 
valores, mas apenas os que se adequaram à nova legislação. Os que não se adequarem 121 
somente poderão ter o benefício em 2019.Referente ao suporte de sistemas, Adilsom 122 
Branco explicou que a Lei de Acesso à Informação, que trata da parte contábil e 123 
tributária das prefeituras sofreu algumas alterações recentes e tem de ser cumprida. 124 
Sobre a ouvidoria, os municípios terão de implantar nos portais um sistema que será 125 
fornecido pela Controladoria Geral da União – CGU a partir de 2018. Quanto aos 126 
portais, reforçou a necessidade de os municípios manter uma pessoa para cuidar desse 127 
setor e manter atualizado. E demonstrou casos de municípios que foram penalizados por 128 
descumprimento dessas regras. 129 



 
Iraci de Souza agradeceu a explanação do assessor do movimento econômico e repassou 130 
a palavra ao prefeito João Cidinei para fazer o encerramento. Ele convidou a rainha e as 131 
princesas da Festa do Migrante para fazerem o convite aos prefeitos. Em seguida o 132 
prefeito agradeceu a Amures e a todos pela presença em Anita Garibaldi e reforçou o 133 
convite para a abertura oficial do evento e um coquetel.E não havendo mais nada a 134 
tratar foi dada por encerrada a Assembleia dos Prefeitos. 135 
 136 
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