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 2 
Aos vinte e um dias do mês de julho de 2017, às quatorze horas, os prefeitos da 3 
AMURES se reuniram conforme estabelece o Estatuto Social desta associação, capítulo 4 
II, artigo 19, em Assembleia Geral Ordinária no Município de Palmeira, nas 5 
dependências da sede da Câmara de Vereadores, sito a Rua: Roberto Hemkemaier, ao 6 
lado da Prefeitura, tendo a seguinte programação na pauta: Abertura pela Prefeita 7 
Fernanda Córdova e pelo Presidente Luiz Carlos Xavier; Aprovação da ata assembleia 8 
do dia 30/06/2017; Mapeamento Turístico da Serra Catarinense e Seminário de Gestão e 9 
Sustentabilidade do Turismo Serrano – Ana Vieira – Assessora de Turismo da 10 
AMURES; Avaliação sobre as Conferências Municipais de Assistência Social – 11 
Assessor Lauro Santos Filho; Workshop Conexão Jovem 2017 – A Educação 12 
Catarinense pelo Olhar dos Jovens – Israel Marcon – Vice-Presidente da Fiesc Serra 13 
Catarinense e Assuntos Gerais. A secretária executiva da Amures Iraci de Souza abriu 14 
os trabalhos cumprimentando a todos e desejando as boas-vindas. Em seguida fez uma 15 
breve apresentação da história do município de Palmeira que completou 22 anos de 16 
emancipação política e administrativa. Na continuidade chamou para compor a mesa, a 17 
prefeita de Palmeira e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Fernanda 18 
Córdova. Chamou também, o vice-prefeito Sandro Masselai, o presidente da Amures, 19 
prefeito de Otacílio Costa Luiz Carlos Xavier, o presidente da Câmara de Vereadores 20 
Ronaldo Vieira de Jesus, que representou no ato a todos os vereadores do legislativo 21 
local. Chamou ainda, o prefeito de Capão Alto e presidente do Consórcio Serra 22 
Catarinense – Cisama, Tito Pereira Freitas, o deputado estadual Gabriel Ribeiro, a 23 
deputada estadual Dirce Heiderscheidt, representando o secretário executivo da ADR de 24 
Lages, João Alberto Duarte, o senhor Valter Manfrói, o diretor regional do Senai de 25 
Lages, Telmo Altair Coelho, que representou o vice-presidente regional da Fiesc, Israel 26 
Marcon e a secretária executiva da ADR de São Joaquim Solange Pagani. Composta à 27 
mesa, Iraci de Souza chamou à frente o aluno da Escola Estadual Antonieta da Silveira, 28 
João Lucas dos Santos Mendes para apresentação do Hino Nacional com instrumento de 29 
violão. Na continuidade chamou o aluno Maikel Atanásio Melo, da escola Marechal 30 
Rondon, de Otacílio Costa que apresentou em teclado, a música “Por Você”. Em nome 31 
da Amures, Iraci de Souza agradeceu a prefeita e seu respectivo vice, pelo convite para 32 
realização da Assembleia de Prefeitos em Palmeira. Agradeceu também ao presidente 33 
da Câmara por ceder o espaço para a reunião.A palavra foi repassada à deputada Dirce 34 
Heiderscheidt que entregou o microfone à prefeita Fernanda Córdova para dar as boas-35 
vindas aos convidados. A prefeita cumprimentou a todos e disse ser uma satisfação 36 
receber prefeitos e amigos para as comemorações do aniversário de Palmeira. Ela citou 37 
também os ex-prefeitos e líderes que tiveram a coragem de batalha pela emancipação do 38 
município e deixaram seu legado. Fernanda falou dos desafios que terá no comando do 39 
município e disse que contará com o apoio de todos para superar as adversidades e 40 
atender os anseios da comunidade. Em seguida repassou a palavra à deputada Dirce 41 
Heiderscheidt para complementar sua manifestação.  42 
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A deputada lembrou que ao receber o convite da prefeitura de imediato agendou sua 46 
estada em Palmeira e destacou a trajetória política da prefeita. A deputada elogiou a 47 
programação da festa e disse apostar no sucesso da administração da prefeita Fernanda 48 
por estar pautada pela honestidade e nos compromissos com a população.  49 
Dirce Heiderscheidt se desculpou por ter de sair mais cedo devido a outros 50 
compromissos prévios em Lages, se colocou à disposição para ajudar o município e 51 
desejou sucesso na festa de Palmeira. Para sua manifestação, Iraci de Souza chamou 52 
Telmo Coelho. Ele cumprimentou a todos e disse que para a Fiesc é muito importante  53 
as parcerias com a Amures e os municípios. E resumiu sua fala adiantando que na 54 
sequência da reunião será feito o convite para o evento que a Fiesc realizará em Lages. 55 
A palavra foi repassada para o vice-prefeito Sandro Masselai que também 56 
cumprimentou a todos e agradeceu as presenças. E disse que estava se ausentando da 57 
reunião para rodas a folha de pagamento dos servidores. Representando a ADR de 58 
Lages foi chamado Valter Manfrói desejou boa tarde a todos e disse que estava 59 
colhendo algumas reivindicações de prefeitos para levar aos órgãos responsáveis junto 60 
ao governo do Estado. Colocou-se à disposição dos prefeitos e parabenizou a prefeita 61 
pelos 22 anos de emancipação daquele município. Iraci de Souza chamou Solange 62 
Pagani que também cumprimentou a todos e destacou que a prefeita Fernanda é uma 63 
guerreira e representa as mulheres e a política na Serra Catarinense. Para deixar sua 64 
mensagem foi chamado o deputado Gabriel Ribeiro, que abriu sua fala destacando as 65 
obras de pavimentação e revitalização da SC-114, cujo pavimento é diferenciado e será 66 
modelo para todo Brasil. O deputado cumprimentou a todos e se colocou à disposição 67 
para debater ações e colaborar com os municípios da Serra Catarinense. Lembrou que o 68 
Fundam II será aberto aos municípios no segundo semestre do ano e que os municípios 69 
serranos terão tratamento diferenciado. Da mesma forma, em sua manifestação o 70 
prefeito de Capão Alto Tito Freitas agradeceu à prefeita Fernanda pelo convite e as 71 
demais autoridades presentes. Tito Freitas disse que os prefeitos aguardam a liberação 72 
de recursos do Fundam para oxigenar as obras públicas. Destacou que os prefeitos estão 73 
numa encruzilhada, porque são cobrados pela população e os recursos são escassos. 74 
Como gestor público acredita que terão grandes desafios e desejou a todos, sucesso nas 75 
suas empreitadas. O presidente da Câmara de Vereadores Ronaldo Vieira de Jesus disse 76 
que Palmeira acolhe a todos de braços abertos e agradeceu a Amures para assembleia de 77 
prefeitos. Ronaldo destacou a expressão feminina como liderança política em Palmeira e 78 
reconheceu que a população será agraciada com muitas obras na gestão de Fernanda 79 
Córdova. Agradeceu a todos, e reiterou que espera que Palmeira seja retribuída pelo 80 
deputado Gabriel Ribeiro, por ter sido o deputado mais votado no município. Em 81 
seguida foi chamado para sua saudação, o presidente da Amures Luiz Carlos Xavier. 82 
Ele cumprimentou a todos e destacou que a prefeita Fernanda foi muito feliz ao propor a 83 
assembleia de prefeitos na Festa do Município. E disse que aquele é um momento de 84 
alegria, mas também de reflexão sobre o que se quer para o município nos próximos 85 
anos. Desejou prosperidade ao povo de Palmeira e agradeceu novamente a presença 86 



 
maciça dos prefeitos na assembleia. A palavra foi devolvida para Iraci de Souza que 87 
chamou a assessora de turismo da Amures, Ana Vieira para falar sobre o Mapeamento 88 
Turístico da Serra Catarinense e Seminário de Gestão e Sustentabilidade do Turismo 89 
Serrano. Ela falou do enquadramento turístico dos municípios, cadastramento turístico e 90 
sobre o inventário turístico que está sendo iniciado por Ponte Alta. Discorreu sobre o 91 
Festival de Inverno, cursos de capacitação voltados para o turismo e o Seminário de 92 
Gestão e Sustentabilidade. Solange Pagani reforçou a importância do Seminário e das 93 
capacitações dando ênfase à integração entre os municípios. O prefeito de São Joaquim 94 
Giovani Nunes, reiterou a importância do Seminário para a região lembrou que São 95 
Joaquim ficou superlotada de turistas com advento de ocorrência de neve este ano. E 96 
citou que isso faz despertar nos empreendedores a possibilidade de investimentos e que 97 
toda Serra Catarinense ganhará com o turismo. Giovani Nunes disse que cada município 98 
tem algo a oferecer e estando integrados todos ganharão com isso. E reforçou o convite 99 
para o Seminário de Sustentabilidade que acontecerá em São Joaquim. Iraci de Souza 100 
agradeceu ao prefeito e a secretária Regional de São Joaquim e chamou o assistente 101 
social da Amures Lauro Santos para falar sobre as Conferências Municipais de 102 
Assistência Social que foram realizadas nos municípios. Ele explicou que as 103 
conferências municiais de assistência social tem prazo de realização até dia 30 de julho. 104 
E em 13 municípios foram realizadas focada em ações sociais e gestão democrática. 105 
Lauro disse que mobilizou mais de 2.500 pessoas nas conferências e hoje 11.322 106 
famílias na região são consideradas pobres e extremamente pobres, segundo dados do 107 
governo federal. E entram na região por mês R$ 1.9 milhão de recursos do Bolsa 108 
Família, o que dá uma média de R$ 180,00 por família/benefício. Os dados 109 
apresentados indicam por Lauro Santos, que das 11.322 famílias pobres e extremamente 110 
pobres da região 22% são mulheres com mais de 60 anos e 13% são homens com idade 111 
acima de 60 anos e que não tem nenhuma fonte de renda. Ele citou que por conta destas 112 
carências, os custos sociais sobram sempre aos municípios e o ideal seria o 113 
cofinanciamento federal para custear esses benefícios eventuais. E finalizou dizendo 114 
que estão encaminhando um projeto de âmbito federal para que em situação de 115 
calamidade como frio extremo e enchentes, os municípios possam receber recursos 116 
antes mesmo do reconhecimento pela Defesa Civil Nacional. Iraci de Souza agradeceu 117 
ao Lauro Santos e repassou a fala para Telmo Coelho que fez uma breve explanação 118 
sobre o Movimento Santa Catarina pela Educação. E fez um convite para o workshop 119 
Conexão Jovem que mobilizará mais de 600 jovens em Lages. Telmo disse que a 120 
iniciativa privada está imbuída junto com a iniciativa pública no enfrentamento da 121 
formação educacional, porque a indústria carece de mão de obra qualificada e pessoas 122 
bens instruídas. O movimento tem um Conselho de Governança e tem junto vários 123 
sistemas como Fecomércio e Senar que aderiram à proposta. Telmo ressaltou que hoje, 124 
é comprovado que um colaborador da indústria nos países de primeiro mundo produz 125 
sozinho, o que precisaria de quatro colaboradores no Brasil. E até 2014, a meta é que 126 
todo colaborador da indústria tenha no mínimo a educação básica completa. Ele chamou 127 
a estudante Luana Machado para formalizar o convite para o evento Movimento Santa 128 
Catarina pela Educação, workshop Conexão Jovem, dia 16 de setembro. Ela reforçou o 129 



 
convite aos prefeitos para que enviem seus estudantes para o evento em Lages, porque 130 
amanhã serão esses jovens serão os responsáveis pelos rumos dos municípios. Ela 131 
agradeceu a atenção dos prefeitos e o espaço decido pela Amures na reunião. Iraci de 132 
Souza convidou o prefeito de Campo Belo do Sul José Tadeu Martins para fazer uso da 133 
palavra. Após saudar a todos, ele apresentou um problema que está ocorrendo com os 134 
moradores próximos da SC-390, da considerada faixa de domínio. Os moradores do 135 
perímetro urbano, em Campo Belo do Sul estão sendo notificados pelo Deinfra sobre 136 
construções irregulares. O prefeito pediu ao deputado Gabriele Ribeiro para ajudar a 137 
resolver o impasse junto ao governo do Estado. Pelo que relatou o prefeito, o Deinfra 138 
estaria exigindo o afastamento de 15 metros das edificações em relação à pista de 139 
rolamento da via. Mas as edificações são áreas consolidadas e existiam antes mesmo da 140 
pavimentação da rodovia. José Tadeu Martins disse que Campo Belo do Sul tem mais 141 
de um quilômetro de rodovia no perímetro urbano e as notificações do Deinfra aos 142 
moradores estão parando todas sobre sua mesa, porque a comunidade espera que a 143 
prefeitura os ajude intervindo junto ao governo. O prefeito lembrou ainda, que vários 144 
municípios da região são cortados por rodovia estadual e a exigência do Deinfra poderia 145 
desencadear um grande problema de ordem social nos municípios. José Tadeu pediu ao 146 
presidente da Amures um movimento, uma moção para que o problema não evolua e 147 
prejudique os municípios. O prefeito sugeriu um movimento integrado da região para 148 
barrar as notificações e imposições do Deinfra. E disse esperar o apoio da Amures na 149 
empreitada. O presidente da Amures se comprometeu em fazer um ofício/moção em 150 
nome de toda região e levar ao governador Raimundo Colombo solicitando que revoque 151 
a decisão do Deinfra. A secretária executiva da Amures pediu ao prefeito José Tadeu 152 
para que permanecesse na frente para entregar um projeto de engenharia de uma pista de 153 
skate concluído, pela equipe da Amures. Ela convidou o presidente da Amures prefeito 154 
Luiz Carlos Xavier para entregar o projeto. Em seguida chamou o prefeito de Ponte Alta 155 
Luiz Paulo Farias para formalizar convite para assembleia da Amures em seu 156 
município, em 20 de setembro nas comemorações de 53 anos de emancipação política e 157 
administrativa do município. Como local foi escolhido o Hotel Fazenda Gralha Azul. 158 
O prefeito de Painel Flávio Neto da Silva também convidou os prefeitos e amigos para 159 
dia 7 de agosto participar das comemorações dos 23 anos de emancipação daquele 160 
município. A palavra aberta, também foi usada pelo prefeito de Bom Retiro Vilmar 161 
Neckel que cumprimentou a prefeita Fernanda e indagou sobre como está à situação do 162 
Samu, que está para ser transferida a Central de Regulação para Chapecó. Também 163 
reivindicou um evento esportivo da Amures entre os 18 municípios para fortalecer a 164 
integração dos prefeitos. Assim como solicitou um calendário prévio de festas dos 165 
municípios para não haver choque de agenda. O prefeito de Lages Antônio Ceron 166 
cumprimentou a todos e disse que dia 27 de julho haverá no Clube Caça e Tiro o 167 
Lançamento dos Jogos Abertos de Santa Catarina e ficaria imensamente agradecido das 168 
presenças dos prefeitos. O prefeito de Lages elogiou as festividades de Palmeira e 169 
desejou sucesso na gestão da prefeita Fernanda. Foi chamado em seguida Valter 170 
Manfrói que explicou a situação do Samu. Ele disse que um oficial do Corpo de 171 
Bombeiros Militar assumiu a direção geral do Samu. Quanto à Central de Regulação, o 172 



 
governo do Estado pretende mudar a central de Lages para Chapecó. E desta forma 173 
haveria uma remodelação geral com a criação de quatro centrais. Joaçaba e Lages irão 174 
para Chapecó. A central de Criciúma irá para Florianópolis e de Balneário Camboriú 175 
deslocada para Blumenau. Valter disse que o estudo passou pela área técnica da 176 
Comissão Intergestores Bipartite, CIB, que sinalizou que é possível a mudança e a 177 
economia seria em torno de R$ 2 milhões por mês com esta mudança. Valter disse que a 178 
Central Reguladora também poderia vir para Lages ao invés de ir para Chapecó, mas 179 
isso dependeria de mais discussões para forçar a proposta de deixar a central na Serra 180 
Catarinense. Segundo Valter o Samu atendeu no primeiro semestre de 2017 a 80 mil 181 
pessoas e Santa Catarina é o único Estado da federação que atende em parceria o 182 
serviço do Samu. E até dezembro será dado o encaminhamento para o assunto. O 183 
prefeito João Cidinei da Silva aproveitou para convidar os prefeitos para a Festas do 184 
Migrante que acontecerá em Anita Garibaldi de 10 a 12 de novembro. Pediu também 185 
que a Amures realize uma assembleia no aniversário de Anita Garibaldi. Iraci devolveu 186 
à palavra a prefeita Fernanda para encerrar a solenidade e entregar um mina de 187 
artesanato do Clube de Mães as autoridades. Fernanda agradeceu a presença Amures 188 
pela reunião e disse que Palmeira espera a todos de braços abertos. O presidente da 189 
Amures também desejou sucesso à prefeita e reforçou os convites que foram feitos a 190 
todos. Ele agradeceu a todos pelo esforço e atenção ao evento e não havendo mais nada 191 
a tratar, deu por encerrada a assembleia. 192 
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