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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE JULHO DE 2017 1 
 2 
Aos trinta dias do mês de julho de 2017 (30/07/2017), 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 Otacílio Costa, nas 5 
dependências da sede da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, sito a Rua: Clementino 6 
Zambonato, 85, Bairro Pinheiros, tendo a seguinte programação na pauta: Apresentação 7 
do Coral Infantil Projeto Música na Escola; Apresentação do Grupo de Dança da Apae; 8 
Palestra com o Padre Darci Sá Sobrinho; Emendas Parlamentares – Deputada Carmem 9 
Zanotto; Auditoria do Movimento Econômico - 1ª Instância; - Adicional de  1% FPM; 10 
Repatriação  – Pagamento do ICMS retido no Fundo Social – Adilsom Branco – 11 
Assessor de Movimento Econômico da AMURES; Projetos de Engenharia FUNDAM e 12 
Assuntos Gerais.A Secretária Executiva da Amures Iraci de Souza abriu os trabalhos 13 
cumprimentando a todos e fez uma breve apresentação da história do município de 14 
Otacílio Costa. Chamou em seguida o presidente da Amures, prefeito de Otacílio Costa 15 
Luiz Carlos Xavier para compor a mesa e recepcionar os convidados. Convidou o vice-16 
prefeito Reginaldo Gomes do Nascimento, o “Pindaco”; Prefeita de Palmeira e 17 
presidente do Consórcio de Saúde Fernanda Córdova; Prefeito de Capão Alto e 18 
presidente do Consórcio Serra Catarinense – Cisama, Tito Pereira Freitas; Deputada 19 
Federal Carmen Zanotto; Secretária Executiva da Agência de Desenvolvimento 20 
Regional de São Joaquim, Solange Pagani e o senhor Valter Manfrói representando o 21 
Secretária Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Lages, João Alberto 22 
Duarte.Iraci agradeceu a presença do reitor da Uniplac Luiz Carlos Pfleger, do 23 
presidente da Câmara de Vereadores de Otacílio Costa Edson Passold e de 24 
representantes do Jornal Atualidades e Correio Otaciliense. Ela convidou o padre Darci 25 
de Sá para fazer uma oração de abertura dos trabalhos. Após, foi chamada a 26 
superintendente de Cultura do município, Graziele Carolina Frutuoso para conduzir a 27 
apresentação do Coral Municipal Infantil, do projeto Música n a Escola.Foi registrada, 28 
ainda a presença dos secretários municipais Gustavo Matias, do Desenvolvimento 29 
Econômico, Ferando Souza, da Saúde e Jean Lins, da Planejamento. Iraci pediu para 30 
que Valter Manfrói fizesse suas considerações e ele falou que a redação final do 31 
Fundam já estava pronta para ser votada na Assembleia Legislativa. Iraci chamou o 32 
vice-prefeito Pindaco para sua manifestação e após cumprimentar a todos disse que há 33 
uma grande dedicação dos prefeitos pelos recursos do Fundam e que a Amures será a 34 
grande defensora desses recursos aos municípios.Após, chamou o presidente do Cisama 35 
Tito Pereira Freitas para suas considerações. Ele reforçou a fala do vice-prefeito de 36 
Otacílio Costa e disse que os prefeitos estão ansiosos para saber quanto receberão de 37 
recursos do Fundam. Tito falou também da aquisição de 18 espalhadores de calcário, 38 
um para cada município que aguarda apenas a liberação do dinheiro pela Caixa 39 
Econômica para consolidar a compra, uma vez que a licitação já foi realizada.Iraci 40 
chamou a prefeita de Palmeira e presidente do Cis-Amures para suas considerações. 41 
Fernanda falou da compra consorciada de medicamentos para os municípios e a 42 
economia em alguns medicamentos foi de 70%. Lembrou que fez uma visita ao 43 
secretário de Estado da Saúde Vicente Caropreso e reivindicou recursos para 44 
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atendimentos de média e alta complexidade. Ela aproveitou para convidar os prefeitos 45 
para a próxima assembleia que será dia 21 de julho, em Palmeira, quando o município 46 
comemora a emancipação política e administrativa.Chamou também a secretária 47 
executiva da Agência de Desenvolvimento Regional de São Joaquin, Solange Pagani 48 
que cumprimentou a todos e colocou a desejou sucesso na assembleia do prefeitos. A 49 
deputada federal Carmen Zanotto também cumprimentou a todos e disse que as 50 
emendas de bancadas terão as indicações na semana seguinte e eu gostaria de tratar 51 
desse assunto com os prefeitos.Iraci chamou o presidente da Amures Luiz Carlos Xavier 52 
que cumprimentou a todos e falou da importância das obras da SC-114 que liga a BR-53 
282 a BR-470. Fez uma breve explanação da pauta da assembleia e desejou a todos um 54 
bom dia de trabalho. Iraci informou a todos que a Uniplac está oferecendo um curso de 55 
Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional sem custo aos municípios. E pediu ao 56 
reitor que complementasse as informações ao que ele convidou os prefeitos para realizar 57 
a próxima assembleia nas instalações da Uniplac para uma visita a estrutura da unidade. 58 
Luiz Pfleger falou da avaliação da Uniplac pelo Ministério da Educação que reconheceu 59 
a instituição como uma das melhores do Brasil. E reforçou o convite para a Pós-60 
Graduação em Desenvolvimento Regional, especialmente para os professores da rede 61 
municipal dos municípios. Sugeriu que os prefeitos indiquem as pessoas para o curso 62 
que tem 100% de bolsa subsidiada. Informou também, que foi firmado convênio de 63 
bolsas a todos os municípios através da Amures.O presidente da Amures agradeceu a 64 
explanação do reitor e confirmou em agosto assembleia de prefeitos na Uniplac. A 65 
deputada Carmen Zanotto retomou a fala e parabenizou a Uniplac pela boa avaliação 66 
obtida do Mec. Disse que foi descontingenciado pelo governo federal R$ 50 milhões 67 
para atender os municípios atingidos pelas enchentes e que para Santa Catarina foi 68 
liberado R$ 20 milhões. Mas dependerá dos projetos o atendimento.Sobre a emenda 69 
coletiva para saneamento básico, onze municípios serão contemplados na região da 70 
Amures. Mas está solicitando recurso aos 18 municípios, mesmo alguns não tendo 71 
convênio. Carmem propôs uma decisão conjunta aos prefeitos envolvendo o governo do 72 
Estado nas tratativas da emenda coletiva através do Cisama. Referente às cirurgias 73 
eletivas, disse que a cota parte de Santa Catarina é R$ 8,3 milhões. E como já tinha 74 
destinado de emenda pessoal R$ 350 mil para rateio entre os municípios e mais R$ 350 75 
mil para o Fundo Municipal de Saúde, a proposta é colocar uma cota de R$ 4 milhões 76 
no Fundo Estadual de Saúde e R$ 3 milhões no Fundo Municipal de Saúde de Lages e 77 
Consórcio de Saúde para atender os pacientes na fila de espera das cirurgias eletivas.A 78 
diretora executiva do consórcio Nalú Júlio explicou que os R$ 350 mil destinados pela 79 
deputada estão sendo aplicados nos pacientes que estavam na fila de espera para 80 
cirurgia eletiva em todos os municípios. Do total destinado pela deputada R$ 104 mil 81 
foi aplicado e o restante está sendo usado na medida em que a demanda exige. O 82 
prefeito de Bom Retiro Vilmar Neckel indagou a deputada sobre a situação dos recursos 83 
para saneamento e foi informado que o município tem assinado R$ 2.3 milhões de 84 
emenda de bancada e mais R$ 200 mil da Casan. Carmen alertou que na semana 85 
seguinte, os deputados tem de indicar também as emendas de bancada para 2018 e a 86 
recuperação do trecho da BR-282 entre Lages e Florianópolis poderia ser uma boa 87 
indicação.Ônibus para transporte escolar e a pavimentação da rodovia que liga Correia 88 



 

3 
 

Pinto a Palmeira também foram apontadas como prioridades pelos prefeitos no caso de 89 
emenda de bancada. Carmen reiterou, a emenda de bancada é para ação estruturante e 90 
atendimento inclusive para outras regiões. A prefeita Fernanda Córdova defendeu 91 
aquisição de usina de asfalto e recuperação de estradas como prioridade dos recursos de 92 
emenda de bancada. Foi encaminhado que será feita uma lista de prioridades indicadas 93 
pelos municípios para ser entregue à deputada.Dando prosseguimento, Iraci chamou 94 
Nalú Júlio para informar sobre a desativação da Central do Serviço de Regulação do 95 
Serviço de Atendimento Médico de Urgência –Samu, numa medida de contenção de 96 
custos do Estado. Ela explicou que nas chamadas para a central que funciona em Lages, 97 
um especialista faz o atendimento premilinar e determina que tipo de viatura se 98 
deslocará para o atendimento. Com a mudança da central para Chapecó haverá uma 99 
dificuldade maior de atendimento e o serviço poderá se complicar. Disse que a região 100 
vai perder muito com esta mudança e sugeriu que os prefeitos apoiem pela manutenção 101 
do serviço da central de regulação em Lages. Nalú pediu aos prefeitos para assinar um 102 
documento em três vias, reivindicando ao Estado a permanência do serviço em Lages e 103 
todos prontamente acataram a sugestão.Iraci convidou em seguida, o padre Darci de Sá 104 
para uma palestra intitulada Crescendo na Crise. O padre agradeceu o convite e 105 
cumprimentou a todos. Disse das cavalgadas que realiza pelos municípios e fez uma 106 
longa explanação com base em seus estudos e especializações. Discorreu sobre 107 
liderança, gestão, marketing, caráter, moral e dentre outros assuntos da importância da 108 
religiosidade e da espiritualidade na vida pública.Como último item da pauta, Iraci 109 
chamou o assessor do movimento econômico da Amures Adilsom de Oliveira Branco 110 
que iniciou sua fala sobre os processos de auditoria e recursos de primeira instância. 111 
Adilsom alertou os prefeitos acerca da modernização da legislação tributária, em que 112 
está se realizando um trabalho a nível de Fecam, Confaz e as associações de municípios. 113 
Referente ao movimento econômico, ele disse que na fase de auditoria foram 114 
identificados R$ 385 milhões de valor adicionado devidamente comprovado que ficará 115 
na região. Na fase de impugnação dos processos de primeira instância, se consegui até o 116 
momento R$ 70 milhões em valor adicionado e certamente tende a aumentar esse valor. 117 
Adilsom também apresentou aos prefeitos a tabela do valor adicional de 1% de julho. 118 
Ele renderá em média R$ 281 mil aos municípios da faixa de 0.6 do FPM. Mostrou 119 
ainda, o gráfico de incremento do FPM e sobre a repatriação explicou que haverá um 120 
incremento de mais R$ 214 mil aos municípios da faixa 0.6. E frisou que o incremento 121 
está previsto só a partir de agosto.Outra boa notícia foi sobre os recursos do Fundo 122 
Social que estavam sendo retidos pelo Estado. Adilsom informou que este pagamento 123 
será parcelado em 36 vezes e aguarda maiores informações para repassar aos prefeitos. 124 
Disse das capacitações que estão sendo realizadas na Amures e da importância para 125 
ajudar os municípios a incrementar suas receitas. Ele esteve numa reunião com o 126 
Conselho de Desenvolvimento Rural de Correia Pinto para identificar como os grandes 127 
produtores de grãos estão retirando nota de produção. E alertou que podem estar usando 128 
bloco de outras regiões, o que seria prejudicial aos municípios da Amures. A ideia é 129 
fazer um trabalho em parceria com os Conselhos Rurais para identificar essas áreas 130 
produtoras e verificar como estão procedendo à retirada de nota fiscal. 131 
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Caminhando para o encerramento Iraci nominou a equipe de engenharia e apresentou a 132 
relação de pedidos de projetos dos prefeitos conforme a ordem de chegada de ofício. 133 
Segundo ela, os projetos de convênios tem prioridade de atendimento assim como os 134 
que são produto de demanda judicial. E indagou os prefeitos sobre a prioridade máxima 135 
que deve ser dada em relação aos projetos. Se são realmente os do Fundam ou não. Para 136 
agilizar os projetos, recomendou parceria com os engenheiros e arquitetos das 137 
prefeituras com orientação dos profissionais da Amures.Referente as sondagens de 138 
terrenos, chamou o engenheiro Asdrúbal Guedes para informar como proceder. Ele 139 
disse que em caso de pavimentação o princípio básico é o índice de resistência do solo 140 
que precisa passar por um teste, o que baratearia em até 15% o custo final da execução 141 
do projeto. Mesma situação em pontes e alertou para esta necessidade técnica 142 
indispensável nas obras. Os testes de resistência poderão ser realizados no laboratório 143 
da Uniplac, numa parceria que se viabilizou entre as instituições.Iraci agradeceu aos 144 
prefeitos e toda equipe da Amures pela boa condução da assembleia e repassou a 145 
palavra ao presidente da Amures para fazer o encerramento. Luiz Carlos Xavier 146 
agradeceu a presença de todos, em especial a equipe da Amures e todos os que 147 
participaram da assembleia. E deixou confirmada a próxima assembleia dia 21 de julho 148 
no município de Palmeira. Nada mais tendo a tratar foi encerrada a presente assembleia 149 
a qual eu Iraci Vieira de Souza secretariei e lavrei a presente ata que após analisada será 150 
assinada por todos. 151 
  152 
 153 
 154 
 155 
Luiz Carlo Xavier                                                    João Cidinei da Silva 156 
Prefeito de Otacílio Costa                                        Prefeito de Anita Garibaldi 157 
Presidente da Amures 158 
 159 
  160 
 161 
Vilmar Neckel Antônio Zilli 162 
Prefeito de Bom Retiro Prefeito de Urubici 163 
 164 
 165 
 166 
José Tadeu Martins                                                  Tito Pereira Freitas 167 
Prefeito de Campo Belo do Sul                                Prefeito de Capão Alto 168 
 169 
 170 
 171 
Celso Rogério Alves Ribeiro     Fernanda Córdova                                  172 
Prefeito de Correia Pinto  Prefeita de Palmeira                                           173 
 174 
 175 
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 176 
Flávio Antônio Neto da Silva    Luiz Paulo Farias                              177 
Prefeito de Painel  Prefeito de Ponte Alta                                                    178 
 179 
 180 
Thiago Costa        Giovani Nunes                                    181 
Prefeito de Rio Rufino Prefeito de São Joaquim 182 
 183 
 184 
 185 
Evandro Frigo   Ademilson Conrado                                                       186 
Prefeito de Urupema                                          Prefeito de Cerro Negro 187 
 188 
 189 
 190 
Iraci Vieira de Souza Nalú Terezinha Júlio 191 
Secretária Executiva Diretora Executiva CIS-AMURES 192 
 193 
 194 
 195 
Selênio Sartori   196 
Diretor Executivo do CISAMA 197 
 198 
 199 
  200 
 201 
 202 
      203 


