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 2 
Aos doze dias do mês de maio de 2017, às 14 horas, os prefeitos da AMURES se 3 
reuniram conforme estabelece o Estatuto Social desta associação, capítulo II, artigo 19, 4 
em Assembleia Geral Ordinária no Município de Correia Pinto, nas instalações do 5 
Aeroporto Regional do Planalto Serrano, localidade de Águas Sulfurosas – BR-116, 6 
para prestigiar das Comemorações Alusivas aos 35 Anos de Emancipação Política e 7 
Administrativa de Correia Pinto; Conhecer as Ações do Conselho de Turismo da Serra 8 
Catarinense – Conserra; Receber Orientações sobre o Programa Fundam 2; Receber 9 
Relatório de Atividades da Amures e discutir sobre assuntos gerais de interesse dos 10 
municípios.O cerimonial foi conduzido inicialmente por Ilson Barros, que apresentou 11 
um breve histórico das obras do Aeroporto Regional destacando que as intervenções 12 
naquele local já duram 18 anos e os investimentos superam os R$ 40 milhões. Ele 13 
chamou para compor a mesa e receber os convidados, o presidente da Amures prefeito 14 
de Otacílio Costa, Luiz Carlos Xavier e o prefeito de Correia Pinto Celso Rogério Alves 15 
Ribeiro. Convidou também o deputado estadual Gabriel Ribeiro, o deputado estadual 16 
Altair Silva, o vice-prefeito de Correia Pinto Casemiro de Liz, presidente da Câmara de 17 
Vereadores de Correia Pinto Anildo do Nascimento, secretário de Mobilidade Urbana e 18 
Turismo de Correia Pinto José Carlos Vargas Mariano, presidente do Consórcio 19 
Intermunicipal de Saúde da Amures prefeita de Palmeira Fernanda Córdova, presidente 20 
do Consórcio Serra Catarinense – Cisama, prefeito de Capão Alto Tito Pereira Freitas, 21 
representando o secretário da ADR de Lages, João Alberto Duarte, o contador Walter 22 
Manfrói e o presidente do Conserra o empresário Daniel Klein. Em seguida chamou o 23 
jovem talento de Correia Pinto Guilherme Bolognini, para apresentação de um número 24 
musical. Após os aplausos convidou o presidente do Conserra Daniel Klein para seu 25 
pronunciamento. Ele destacou em sua fala, que o Conserra é uma entidade formada pela 26 
iniciativa privada e pública. E seu objetivo é desenvolver o turismo de forma 27 
sustentável e integrada, uma vez que o turismo está presente em mais de 52 setores da 28 
economia e impacta na geração de mais de 50 mil empregos diretos e indiretos em Santa 29 
Catarina. Daniel Klein enfatizou que a parceria público-privada é a palavra chave para 30 
alavancar a economia da região. Foi chamado em seguida o presidente do Cisama, 31 
prefeito Tito Freitas para seu pronunciamento. Ele agradeceu ao prefeito que 32 
recepcionou os convidados e ao presidente da Amures e destacou em sua fala, a 33 
importância de se concluir as obras do aeroporto para que seja colocado em 34 
funcionamento. Tito Freitas disse que antes da reunião fez um passeio pela pista e no 35 
pátio do aeroporto e viu que as obras estão praticamente prontas e que seria um sonho 36 
embarcar naquele aeroporto para viagens a outras regiões do País. Foi chamado em 37 
seguida, a presidente do Consórcio de Saúde, prefeita de Palmeira Fernanda Córdova 38 
que cumprimentou a todos, colocou o consórcio a disposição de todos e disse que as 39 
reuniões descentralizadas ajudam no desenvolvimento da região. Fernanda Córdova 40 
disse ainda, que esta é uma das maneiras de ajudar na união dos prefeitos e no 41 
fortalecimento dos pleitos como pela conclusão das obras do aeroporto regional. Ela 42 



 
lembrou que dias 22 e 23 de julho haverão comemorações pelo aniversário de Palmeira 43 
e parabenizou o prefeito anfitrião. O deputado Altair Silva foi chamado para se 44 
manifestar e agradeceu ao convite do prefeito Celso Rogério para estar em Correia Pinto 45 
naquele dia. O deputado afirmou que um dos fatores do desenvolvimento de Chapecó se 46 
deve ao aeroporto regional e destacou a importância de a Serra Catarinense ter seu 47 
aeroporto funcionando. Da mesma forma o deputado estadual Gabriel Ribeiro também 48 
falou da importância do aeroporto para a região serrana. Gabriel disse que só com muita 49 
união das lideranças, a Serra Catarinense vai se desenvolver com sustentabilidade e 50 
citou o agronegócio como um dos fatores para alavancar a economia dos municípios. O 51 
turismo também foi apontado pelo deputado como um dos alicerces econômicos, junto 52 
com o setor de vinícolas. Gabriel disse que a região está tendo olhar diferenciado do 53 
governo do Estado e o momento exige que as prefeituras tenham suas negativas em dia 54 
para receber recursos financeiros. Reiterou que os municípios têm de ter projetos para 55 
receber recursos e a Amures faz muito bem isso em benefício das prefeituras. Gabriel 56 
agradeceu ao convite e colocou seu gabinete a disposição dos prefeitos. O presidente da 57 
Amures, prefeito Luiz Carlos Xavier iniciou seu pronunciamento pedindo que o prefeito 58 
de Lages Antônio Ceron ocupasse um lugar junto à mesa de autoridades. Em seguida 59 
cumprimentou a todas as autoridades e disse que os 35 anos de emancipação política e 60 
administrativa de Correia Pinto é um momento muito especial, porque junto com 61 
Otacílio Costa são municípios coirmãos. Além de compartilhar as comemorações, Luiz 62 
Xavier disse que o momento é de reflexão e de planejar o futuro. Citou que, aos 63 
antepassados fica a gratidão e o reconhecimento. Sobre a Amures, disse que sua função 64 
vai além da representação política junto ao Estado e ao governo federal. Tem um papel 65 
importante no desenvolvimento regional com suas assessorias como a de engenharia 66 
que desenvolve projetos técnicos. Luiz Xavier reconhece que os investimentos do 67 
governo do Estado têm sido grandes na região, mas os indicadores sociais ainda estão 68 
muito aquém do desejado. Defendeu um trabalho mais afundo da Amures para 69 
identificar os gargalos de desenvolvimento e apontou o aeroporto regional como um dos 70 
gargalos que impedem o desenvolvimento regional. Luiz Xavier afirmou que o 71 
aeroporto regional é uma das grandes prioridades da região e colocou a Amures a 72 
disposição do prefeito de Correia Pinto para reforçar as reivindicações pela conclusão 73 
da obra. Em seguida foi chamado o prefeito de Correia Pinto Celso Rogério Alves 74 
Ribeiro para suas considerações. Após cumprimentar as autoridades, o prefeito anfitrião 75 
disse que Correia Pinto ainda engatinha no turismo e que muito há de evoluir. Destacou 76 
que o município tem no subsolo um grande reservatório de água sulfurosa, com grande 77 
poder terapêutico. Pesquisas estão sendo feitas e o município está buscando 78 
empreendedores para explorar esse potencial econômico. Celso Rogério disse que os 79 
festejos de 35 anos de Correia Pinto iniciaram dia 6 de maio e com o Festival da Canção 80 
Canta Correia Pinto. E fez um agradecimento especial ao presidente da Amures por ter 81 
aceito fazer a assembleia de prefeito em Correia Pinto. Celso Rogério disse que é 82 
preciso mostrar a realidade do aeroporto regional e informar às pessoas sobre os 83 
investimentos que foram feitos no local. O fomento da economia regional passa pelo 84 
aeroporto em operação, segundo o prefeito, pois só Correia Pinto aumentou de 600 para 85 



 
3.200 hectares de lavouras de soja plantada nas localidades de Tributo e Avencal. O 86 
prefeito recordou que há poucos dias esteve no município uma equipe técnica da 87 
Infraero e reconheceu que o aeroporto precisa apenas de uma “maquiagem” para entrar 88 
em funcionamento. Celso Rogério ainda convidou os visitantes para um passeio pela 89 
pista do aeroporto no final da reunião. E encerrou sua fala anunciando a inauguração da 90 
pista de remates com 700 terneiros e terneiras que serão levados para comércio no 91 
domingo, 14 de maio. A secretária executiva da Amures Iraci de Souza assumiu o 92 
comando dos trabalhos e justificou a ausência do secretário de Estado do Turismo 93 
Leonel Pavan que havia confirmado que estaria na reunião e do secretário de Estado de 94 
Assuntos Estratégicos César Souza Júnior que também se desculpou pela ausência. De 95 
imediato, os prefeitos apreciaram e aprovaram a ata da assembleia anterior. Iraci 96 
informou que o relatório do primeiro trimestre de atividades da Amures estava na pasta 97 
de cada prefeito e indicou os assuntos da pauta a seguem apresentados. Chamou o 98 
representante do governo do Estado Walter Manfrói para falar sobre o Fundo de Apoio 99 
aos Municípios – Fundam 2. Walter cumprimentou os prefeitos e disse que esteve em 100 
reunião com o governador na semana anterior. Que o programa é a mais importante 101 
ação do governo com repasse de recursos sem contrapartida e que na Serra pouco mais 102 
de R$ 30 milhões foram repassados aos municípios na primeira edição do Fundam. Para 103 
a segunda etapa do programa, o valor de repasse aos municípios não está definido e o 104 
próprio governador quer ter um encontro com os prefeitos para informar como se dará a 105 
reedição do Fundam. Walter reiterou da importância dos municípios estarem com 106 
projetos prontos no momento da liberação dos recursos porque haverá muita agilidade. 107 
E sugeriu que a Uniplac ajude os municípios nos projetos que necessitem de sondagens 108 
para os casos de projetos de engenharia. Afirmou também, que haverá uma 109 
diferenciação aos municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 110 
Os projetos especiais continuarão e nesses casos poderá haver um pouco mais de 111 
recursos, além de que os deputados da região terão cota de recursos para ajudar os 112 
municípios no Fundam 2. O representante do governo insistiu que os projetos têm de 113 
estar prontos no momento da liberação dos recursos e agradeceu a atenção de todos. 114 
Iraci de Souza chamou em seguida a assessora de turismo da Amures Ana Vieira para 115 
falar sobre o planejamento turístico da região. Ela cumprimentou a todos e disse que o 116 
turismo integrado é uma necessidade da região e um anseio da Amures. Respeitar as 117 
diferenças e ao mesmo tempo aproximar os municípios é um dos desafios do plano de 118 
turismo, segundo Ana Vieira. E começou mostrando o Plano de Desenvolvimento 119 
Turístico da Serra Catarinense, que é uma das doze regiões turística do Estado. O 120 
aumento do fluxo turístico da região incrementou 15% entre 2005 e 2016, 121 
principalmente na região de São Joaquim e Bom Jardim da Serra. Ela mostrou o estágio 122 
de desenvolvimento do turismo nos municípios e citou a existência 6.820 leitos na 123 
região. Apontou que mais de 1.2 milhão turistas passam pela região por ano e lembrou 124 
que são pessoas de alto poder aquisitivo que impactam na economia da região. A média 125 
de permanência é dois dias e a taxa de ocupação média de 62% são metas a serem 126 
melhoradas para rede hoteleira da região. Ana Vieira disse que o turismo integrado é 127 
uma política do Ministério do Turismo e só desta forma é possível alcançar 128 



 
determinadas fontes de captação de recursos que não é possível de forma 129 
individualizada. Iraci de Souza chamou para sua apresentação, o assessor de imprensa 130 
da Amures Onéris Lopes que está conduzindo a produção de um site de turismo do 131 
Conserra, como sendo um novo produto tecnológico da Amures para os municípios. O 132 
portal vai funcionar como uma vitrine do turismo na região oportunizando a todos, as 133 
condições de mostrar os atrativos e pontos de convergências do turismo. O portal 134 
turístico possui grandes imagens, informações diversas, calendário de eventos, espaço 135 
para mídias sociais e visualização ampla de todos os municípios. A proposta prevê 136 
inclusive imagens em 360°, o que é inovador em termos de portais de turismo. Uma de 137 
suas missões será interligar todos os municípios de maneira fácil e rápida. Iraci de 138 
Souza retomou a pauta e informou aos prefeitos que dos 18 municípios 12 já tiveram 139 
negociação diferenciada de valores com o Estado. Isso é fruto de uma ação da Amures 140 
através da Fecam. Disse também, sobre a produção de um ofício através da Amures, por 141 
solicitação do prefeito de Lages Antônio Ceron, para a Bancada Parlamentar 142 
Catarinense em Brasília solicitando uma emenda coletiva para melhorias na BR-282, 143 
trecho entre Lages e Florianópolis. Iraci agradeceu ao prefeito Celso Rogério e toda sua 144 
equipe pela recepção em Correia Pinto e colocou a Amures a disposição para ajudar o 145 
município. O presidente da Amures Luiz Carlos Xavier agradeceu a todos pelo esforço e 146 
atenção ao evento e não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a assembleia e 147 
agradeceu mais uma vez a todos, sugerindo a realização de um simpósio regional de 148 
desenvolvimento da Serra Catarinense, ainda no primeiro semestre de 2017. 149 
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