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 2 
Aos vinte dias do mês de setembro de 2017 (20/09/2017), às 14 horas, os prefeitos da 3 
AMURES se reuniram conforme estabelece o Estatuto Social desta associação, capítulo 4 
II, artigo 19, em Assembleia Geral Ordinária Município de Ponte Alta, nas 5 
dependências da Fazenda de Turismo Rural Gralha Azul, localizada no Km-194 da BR-6 
116, localidade de Cerrado, tendo a seguinte programação na pauta: Abertura pelo 7 
Prefeito Luiz Paulo Farias e pelo Presidente da AMURES, prefeito de Otacílio Costa 8 
Luiz Carlos Xavier; Aprovação da ata assembleia anterior realizada no município de 9 
Palmeira; A Responsabilidade dos Prefeitos no Marco Regulatório das Organizações da 10 
Sociedade Civil – Lei 13.019/14 – Dra ZenaldaVamim de Moraes – Assessora Jurídica 11 
da AMURES; A Segurança na Serra Catarinense e Proerd – Tenente Coronel Alfredo 12 
Nogueira dos Santos, comandante do 6° Batalhão de Polícia Militar de Lages; 13 
Devolutiva do Levantamento das Potencialidades Turísticas de Ponte Alta – Ana Vieira 14 
– Assessora de Turismo da AMURES e Onéris Lopes – Assessor de Imprensa; Espaço 15 
Fala Prefeito e encerramento. Em seguida a secretária executiva da AMURES, Iraci de 16 
Souza fez a leitura de um breve histórico do município de Ponte Alta que completou 17 
naquela data 53 anos de emancipação política e administrativa. Para composição da 18 
mesa, chamou o presidente da AMURES Luiz Carlos Xavier e o prefeito de Ponte Alta 19 
Luiz Paulo Farias para receber as demais autoridades. Chamou a prefeita de Palmeira e 20 
presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Fernanda Córdova, o prefeito de 21 
Capão Alto e presidente do Consórcio Serra Catarinense – Cisama, Tito Pereira 22 
Freitas,a deputada estadual Dirce Heiderscheidt, a secretária executiva da ADR de São 23 
Joaquim Solange Pagani e o secretário executivo da ADR de Lages, João Alberto 24 
Duarte. Iraci agradeceu ao empresário Elizeu Farias, pela cedência do espaço para a 25 
assembleia de prefeitos e chamou a prefeita Fernanda Córdova para sua saudação. Ela 26 
cumprimentou a todos e a todas e parabenizou o prefeito Luiz Paulo Farias e a 27 
comunidade pontealtense pelas comemorações alusivas a emancipação. Elogiou as 28 
instalações da propriedade comentou a importância do turismo para a região e desejou a 29 
todos um bom dia de trabalho. Chamou após, Solange Pagani que também 30 
cumprimentou Ponte Alta pela festividade da emancipação, assim como o empresário 31 
Elizeu Farias que apostou e investiu no turismo da Serra Catarinense. E desejou um 32 
bom dia de trabalho aos prefeitos. Em seguida se manifestou João Alberto Duarte que 33 
elogiou as assembleias itinerantes da AMURES e ressaltou que a região vive um grande 34 
momento, assim como as demais regiões do Estado. Ele agradeceu e se colocou à 35 
disposição para atender as demandas dos prefeitos. O presidente da AMURES assumiu 36 
o microfone e cumprimentou a todos. Ao saudar as autoridades agradeceu ao 37 
empresário Elizeu Farias pelos investimentos realizados em Ponte Alta. Luiz Carlos 38 
Xavier destacou a importância dos 53 anos de emancipação de Ponte Alta e defendeu 39 
que resgatar a história do município ajuda na autoestima da comunidade e reconhece o 40 
trabalho realizado pelos antepassados. Ele fez uma breve explanação sobre a pauta da 41 
reunião e devolveu a palavra à secretária executiva que chamou a deputada Dirce 42 
Heiderscheidt para suas considerações. Ela agradeceu a todos e elogiou as ações do 43 
governo do Estado. Dirce falou do Fundam 2 e da importância dele para os prefeitos e 44 



 
se mostrou solidária ao município de Ponte Alta nas comemorações de 53 anos de 45 
emancipação política e administrativa. O empresário Elizeu Farias foi chamado para 46 
uma breve manifestação e disse que ele e sua família estão felizes de receber tantas 47 
autoridades. Agradeceu ao prefeito Luiz Paulo Farais pelo apoio e disse que aposta na 48 
comunidade de Ponte Alta e por isso, investiu e pretende investir ainda mais no 49 
município. Iraci chamou em seguida, o anfitrião prefeito Luiz Paulo Farias que 50 
cumprimentou a todos e disse estar muito feliz por aquele momento. Ele deu ênfase ao 51 
empreendimento de Elizeu Farias e destacou a importância de integrar os municípios 52 
para fortalecer as reivindicações. Informou que uma cavalgada de integração está sendo 53 
preparada para dia 12 de outubro e que a proposta é agregar valor aos produtos locais. 54 
Luiz Paulo Farias reiterou que cada prefeito deixou sua marca na história do município 55 
e que sua missão também será deixar uma marca focada no turismo de Ponte Alta. A 56 
secretária executiva da AMURES submeteu aos prefeitos apreciação e votação da ata da 57 
assembleia anterior e não houve nenhuma manifestação contrária. A pedido do prefeito 58 
de Lages Antônio Ceron foi cedido um tempo para o diretor da empresa Infracea 59 
Fernando Siqueira, falar sobre a administração do Aeroporto de Lages. Ele explicou que 60 
a Infracea é uma empresa que administra operações de aeroportos e precisa do apoio dos 61 
prefeitos para viabilizar as operações em Lages. A frequência maior de voos é o grande 62 
objetivo da Infracea atendendo as demandas aeroportuárias de transporte de passageiros 63 
da Serra Catarinense. Na seqüência foi repassada a palavra para a assessora jurídica da 64 
AMURES Zenalda de Moraes para falar sobre a Responsabilidade dos Prefeitos no 65 
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – Lei 13.019/14. Ela 66 
cumprimentou a todos e abordou questões pontuais como a nova forma de relação entre 67 
a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, novos instrumentos 68 
jurídicos, chamamento público obrigatório, designação de comissão de seleção e gestor 69 
da parceria, comissão monitoramento e avaliação, mudanças no que pode ser pago com 70 
os recursos da parceria, mudanças na prestação de contas e dentre outros aspectos a 71 
nova forma de Comunicação Pública. Zenalda de Moraes sugeriu aos prefeitos como 72 
forma de se prepararem para as mudanças realizar mais capacitação técnica e 73 
operacional dos servidores, uso de mais recursos materiais e tecnológicos, elaboração 74 
Decreto regulamentação da lei 13.019/2014, nomeação comissão seleção OSC e 75 
realização do chamamento público, nomeação comissão de monitoramento e avaliação e 76 
dentre outros, nomeação de um gestor para as parcerias. Ela falou inclusive da 77 
elaboração de modelos de procedimentos como manifestação de interesse social, 78 
processo de dispensa e inexigibilidade de chamamento público, plano de trabalho, 79 
termos de colaboração, fomento, acordo de cooperação e da elaboração de manuais 80 
específicos de simplificação e racionalização dos procedimentos de prestação de contas 81 
para as OSC. Os prefeitos fizeram algumas indagações e a assessora jurídica da Amures 82 
orientou os prefeitos para atuar com muita precaução no repasse de recursos públicos 83 
sendo necessário atentar para todos os pontos apresentados em sua fala, nas 84 
formalidades do processo administrativo, no planejamento, controle/fiscalização, em 85 
capacitação constante dos servidores responsáveis pela análise e controle do repasse de 86 
recursos e na tolerância zero com as irregularidades insanáveis. A secretária executiva 87 
da Amures chamou o major PM Frederick Rambusch, que representou o coronel 88 



 
Alfredo Nogueira para falar sobre a necessidade de reforçar o policiamento na Serra 89 
Catarinense. O oficial cumprimentou a todos e explicou que a solicitação feita ao 90 
comando Geral da PM foi no sentido de manter o efetivo de soldados na região. Ele 91 
reiterou que não se trata de aumento de efetivo, até porque o Estado não em condições 92 
financeiras de ampliar o efetivo. Mas a manutenção nos municípios da região, dos 58 93 
soldados em formação no 6° BPM é fundamental. Rambusch comentou sobre as novas 94 
tecnologias que a PM está usando no enfrentamento à criminalidade e disse que o 95 
número ideal de homens seria 76 para manter o efetivo atual. Outro ponto citado por 96 
ele, foi a elevação do Pelotão em Companhia na unidade de São Joaquim, pois desta 97 
forma se viabiliza o poder decisório daquela unidade. Rambusch disse que São Joaquim 98 
com uma população em torno de 30 mil habitantes está com m déficit de homens e só 99 
passando para companhia poderia melhorar a condição operacional. Para falar sobre os 100 
20 anos de atuação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – 101 
Proerd, Rambusch chamou a soldado Daniela e o voluntário Eder Goulart. Eles 102 
explicaram que na região são apenas dez policiais instrutores do Proerd e que o apoio 103 
dos prefeitos é fundamental para continuar esse trabalho. Eder Goulart mostrou os 104 
projetos do programa para a data dos 20 anos de trabalho a ser comemorada em 2018. 105 
Como lançamento de um livro, concurso de fotografia, seminário regional e o desafio de 106 
uma coreografia simultânea com mais de 20 mil pessoas na região da AMURES. Iraci 107 
chamou em seguida a assessora de turismo da Amures e o assessor de imprensa para 108 
fazer a Devolutiva do Levantamento das Potencialidades Turísticas de Ponte Alta. Ana 109 
Vieira iniciou cumprimentando os prefeitos e fez um comunicado sobre apresentação de 110 
talentos da região na programação de Natal de Lages. A data definida é 17 de dezembro 111 
no parque Jonas Ramos (Tanque) e serão selecionados trabalhos com finalidade 112 
adequada. Sobre o levantamento turístico de Ponte Alta foi apresentado um cronograma 113 
do levantamento que será realizado em todos os municípios. Ela explicou a metodologia 114 
do trabalho de campo e disse que não se trata de um planejamento turístico de cada 115 
município, mas um diagnóstico dos pontos positivos e negativos. Ana repassou a 116 
palavra para Onéris Lopes que cumprimentou a todos e detalhou cada ponto turístico 117 
identificado, fotografado, filmado e georreferenciado em Ponte Alta. Apresentou ao 118 
todo 18 pontos levantados com grande potencial turístico. Um vídeo institucional foi 119 
apresentado como forma de melhor ilustrar a apresentação aos prefeitos. Iraci de Souza 120 
deixou a palavra livre e o prefeito de Campo Belo do Sul José Tadeu Martins de 121 
Oliveira convidou a todos para o quinto torneio de Laço do Piquete Rincão da Amizade 122 
e Piquete Presilha da Saudade, dia 30 de setembro a primeiro de outubro. O evento 123 
levará o nome do ex-prefeito Padre Edilson de Souza, com disputa de um troféu. O 124 
prefeito de Bom Retiro Vilmar Neckel aproveitou para convidar a todos para a Festa do 125 
Santuário de 12 de outubro, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Também 126 
pediu para AMURES rever agenda de eventos dos municípios para que não ocorra 127 
choque de eventos em 2018. O prefeito Antônio Ceron também cumprimentou a todos e 128 
em especial o prefeito Luiz Paulo Farias pelo levantamento turístico realizado em Ponte 129 
Alta. Para encerrar o evento, Iraci chamou o prefeito Luiz Paulo Farias e o presidente da 130 
Amures para suas últimas considerações. E avisou a todos que haverá uma lembrança 131 
pela presença no evento que comemorou os 53 anos de emancipação de Ponte Alta.  132 



 
 133 
Luiz Paulo Farias agradeceu aos colegas prefeitos, a sua vice Sandra, a equipe da 134 
prefeitura, os colaboradores e em especial ao empresário Elizeu Farias. O presidente da 135 
Amures lembrou em suas considerações finais que o Fundam 2 é extremamente 136 
importante porque a capacidade de investimento dos municípios está esgotada. E 137 
reforçou pedido aos representantes do Estado para que o programa venha logo para a 138 
região e orientando os prefeitos para que acelerem o processo e recebam os recursos. 139 
Luiz Carlos Xavier elogiou o trabalho da equipe da AMURES e também convidou a 140 
todos para uma cavalgada dia 12 de outubro com saída do Cerro Alto até a localidade da 141 
Vila Aparecida, em Otacílio Costa. Ele agradeceu a todos pelo esforço e atenção ao 142 
evento e não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a assembleia. 143 
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