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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017 1 
 2 
Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesete (10/02/2017), ás quatorze 3 
horas, os prefeitos da AMURES se reuniram conforme estabelece o Estatuto Social 4 
desta associação, capítulo II, artigo 19, em Assembleia Geral Ordinária, no Município 5 
de Lages, no auditório da sede da associação, sito a Ru: Otacílio Vieira da Costa, 112, 6 
Centro para discutir e deliberar sobre Convênios do Transporte Escolar; participação no 7 
XV Congresso Catarinense de Municípios; XX Marcha a Brasília em Defesa dos 8 
Municípios; Assuntos Gerais e encaminhar acerca da Eleição da Diretoria da AMURES 9 
para o exercício de 2017.A secretária Executiva da Amures Iraci Vieira de Souza 10 
cumprimentou a todos e deu as boas-vindas. Para composição da mesa de autoridades 11 
chamou o presidente da Amures, prefeito de Rio Rufino Thiago Costa, que no exercício 12 
do cargo em “mandato tampão” substituindo o ex-presidente Ademar de Bona Sartor, 13 
que deixara o cargo ao findar o mandato de prefeito daquele município em 31 de 14 
dezembro de 2016.Chamou também, a prefeita de Palmeira presidente do Consórcio 15 
Intermunicipal de Saúde - CIS-Amures, Fernanda Córdova e o presidente do Consórcio 16 
Serra Catarinense – Cisama, prefeito de Capão Alto Tito Pereira  Freitas. Como 17 
anfitrião da reunião convidou o prefeito de Lages, Antônio Ceron para compor a mesa. 18 
Em sua saudação, o prefeito Tito Freitas cumprimentou a todos e disse que assumiu a 19 
presidência do Cisama focado em mostrar suas reais funções e ações. Disse que 20 
desconhecia o funcionamento do Cisama e sua importância é fundamental para atender 21 
os municípios com projetos em diversas áreas, especialmente em saneamento básico. 22 
Como presidente do Cisama, Tito Freitas disse que pretende atender a todos os 23 
municípios em suas demandas junto ao Consórcio e defendeu que o trabalho seja 24 
conjunto entre os prefeitos.Foi chamada para a mesa também pela secretária executiva 25 
Iraci de Souza, a deputada federal Carmen Zanotto que chegou no curso da reunião. A 26 
presidente do CIS-Amures, Fernanda Córdova assumiu a palavra e disse que os desafios 27 
daquela instituição serão grandes em 2017. Um deles será a realização de pregão 28 
eletrônico conjunto para compra de medicamentos com objetivo de baratear custos. 29 
Segundo ela, dez municípios manifestaram interesse na compra conjunta de 30 
medicamentos através do Consórcio e a ideia é fazer ao menos duas compras por ano, 31 
nesta modalidade.Fernanda falou das dificuldades financeiras dos municípios, 32 
especialmente na área da saúde e colocou os serviços do CIS-Amures a disposição das 33 
prefeituras, bem como sugestões para melhorias de serviços. O prefeito Antônio Ceron 34 
pediu um aparte para falar sobre um ofício que recebeu do CIS-Amures cobrando 35 
repasses atrasados da prefeitura de Lages. Informou que recebeu o documento no dia 8 36 
de fevereiro, acusando débito da prefeitura de Lages referente a oito mensalidades de 37 
2015 e doze mensalidades no valor de R$ 12 mil cada uma, referentes a 2016, 38 
totalizando 144 mil o débito.Disse que o montante não estava no computo do relatório 39 
de dívidas da prefeitura e desconhecia o valor. Explicou ainda, que havia R$ 79 mil de 40 
restos a pagar referentes à consulta e exames e o valor foi devidamente pago, até porque 41 
consta no balancete de dívidas herdadas. Lembrou ainda, que o total da dívida que o 42 
Consórcio diz que a prefeitura de Lages tem com aquela entidade é de R$ 435.593,94 43 
(Quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e noventas e três reais e noventa e quatro 44 
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centavos). Ceron lamentou o fato e disse que causou estranheza não terem lhe 45 
apresentado a dívida antes, que poderia estar habilitada nos restos a pagar da prefeitura. 46 
Disse que não pode reconhecer a dívida, porque não consta nos balancetes da prefeitura. 47 
A exceção é os R$ 79 mil que estão nos restos a pagar. Ceron reiterou que não se trata 48 
de não aceitar a dívida, mas tem de haver um processo de reconhecimento do débito, se 49 
realmente existe aquela pendência.Ceron lamentou que cobrar vinte mensalidades do 50 
Consórcio é estranho, porque não há como reconhecer esta dívida. Se disse indignado 51 
com o fato, porque não cobraram por 20 meses e agora há uma cobrança muito estranha 52 
e que o Consórcio informou que não poderia mais atender caso persistisse a dívida. 53 
Ceron se mostrou chateado porque acabou de assumir e o ofício que recebeu foi em tom 54 
ameaçador, de uma dívida que o município desconhece.A diretora executiva do 55 
Consórcio Nalú Júlio disse que é norma do Consórcio cortar os atendimentos dos 56 
municípios inadimplentes, mas mantém os serviços de urgência e emergência. Quanto à 57 
dívida disse que tem como comprovar assim como sabe que Lages tem como pagar. 58 
Ceron voltou a dizer que no mínimo o ofício foi indelicado e que poderiam até ter lhe 59 
telefonado, mas não cortar o crédito de Lages desta forma num serviço tão importante à 60 
população.Iraci chamou a deputada Carmen Zanotto a fazer suas considerações e 61 
informou aos prefeitos que esteve com o ministro da Saúde Ricardo Barros na semana 62 
anterior, onde tratou da mudança da modalidade de financiamento dos repasses da saúde 63 
para os municípios. Antes os repasse eram fundo a fundo e agora serão apenas duas 64 
modalidades, uma de custeio e outra de investimentos. A portaria que muda estas 65 
formas de repasses será publicada nos próximos dias.Informou que por determinação do 66 
Tribunal de Contas da União está proibida a partir desse ano, a liberação de emendas 67 
parlamentares para aquisição de ambulâncias básicas. Uma tabela com quatro tipos de 68 
ambulâncias será publicada pelo Ministério da Saúde redefinindo esta forma de repasse 69 
de emenda. Falou também do Seminário Estadual Criança Feliz, que será realizado em 70 
abril em Lages, que é uma continuidade do Programa Brasil Carinhoso, com 71 
participação do Governo do Estado e federal. A intenção é mobilizar os gestores de 72 
assistência social da Amures para o evento.Carmen Zanotto informou que a bancada 73 
parlamentar catarinense protocolou emenda à medida provisória do novo traçado do 74 
Parque Nacional de São Joaquim que readequará aquelas áreas, onde haviam conflitos 75 
de limitações e divisas. Iraci de Souza repassou a palavra ao presidente da Amures 76 
Thiago Costa que fez um breve relato de prestação de contas de suas atividades na 77 
Amures, desde o início de janeiro.Thiago Costa agradeceu ao apoio da deputada 78 
Carmen Zanotto e desejou sucesso aos novos presidentes do Consórcio de Saúde e do 79 
Cisama. Se desculpou por eventuais falhas e desejou que a harmonia prevaleça sempre 80 
entre os prefeitos. Como último ato de Thiago Costa, Iraci de Souza chamou o prefeito 81 
de Bom Jardim da Serra Pedro Ostetto para receber um projeto de ampliação e reforma 82 
da escola São Gerônimo, elaborado pela equipe da Amures.Em seguida Iraci chamou o 83 
engenheiro recém contratado David Pacheco e a assessora jurídica Zenalda Vanin para 84 
se apresentarem aos novos prefeitos. Depois resgatou uma reunião dos prefeitos ano 85 
passado para tratar sobre o convênio e o valor do repasse do transporte escolar dos 86 
alunos da rede estadual. Explicou que existe uma proposta da Fecam sobre os valores e 87 
que ano passado não houve reajuste do repasse. Mas dentro da Amures foi formulada 88 
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uma proposta diferente e o governo do Estado não aceitou a proposta, nem a Fecam 89 
acatou aquele pedido da Amures.Agora a ideia é montar uma nova proposta tendo o 90 
prefeito de Correia Pinto Celso Rogério Pereira como coordenador, por ser grande 91 
conhecedor do assunto. Também o prefeito de Urupema Evandro Frigo se manifestou 92 
favorável a integrar a comissão da educação e elaborar uma nova proposta. O presidente 93 
da Amures reforçou a ideia de construir uma proposta e sugeriu que o prefeito de Lages 94 
Antônio Ceron esteja junto por ser do partido do governador e amigo pessoal do 95 
mesmo.Thiago Costa sugeriu inclusive chamar as ADRs de Lages e São Joaquim para 96 
juntos com os prefeitos discutir a nova proposta. O prefeito Pedro Ostetto propôs que os 97 
secretários municiais integrem a comissão para reforçar a proposta. Da mesma forma o 98 
prefeito de Anita Garibaldi João Cidinei da Silva defendeu que os prefeitos nem 99 
assinem o convênio do transporte escolar com o Estado sem ter uma proposta da região 100 
da Amures. Os prefeitos foram unânimes em montar uma comissão e pactuaram que 101 
assinarão o convênio todos juntos e não separadamente. Mas isso só depois do estudo 102 
pronto, discutido e aprovado.Desta forma foi montada a Comissão de Prefeitos da 103 
Educação, tendo o prefeito  Celso Rogério Pereira como coordenador e membros os 104 
prefeitos Evandro Frigo, João Cidinei da Silva, Vilmar Neckel, Thiago Costa e alguns 105 
municípios indicarão secretários municipais como é o caso de Lages. Na sexta-feira (17) 106 
a comissão vai se reunir na Amures à partir das 14 horas, para dar início aos estudos e 107 
cada município traga suas informações para composição da proposta.O diretor 108 
executivo do Cisama Selênio Sartori mostrou aos prefeitos os mapas viários da região e 109 
citou como exemplo as 21 rotas só de Capão Alto, com 436 quilômetros e são feitos os 110 
trajetos quaro vezes por dia. Depois estendeu convite aos prefeitos para convidar os 111 
secretários de educação para conhecer proposta na sexta-feira, 17, do programa de apoio 112 
à educação municipal. Um professor doutor que defendeu tese em Portugal sobre gestão 113 
da educação estará na Amures para dialogar com os secretários sobre gestão da 114 
educação.O prefeito Tito Freitas lembrou que os problemas da educação em especial o 115 
transporte escolar dos municípios é semelhante e sugeriu que após o levantamento da 116 
quilometragem, número de alunos, rotas e custos os prefeitos se dirijam em grupo ao 117 
governador e ao secretário de Estado da Educação para ter um tratamento 118 
diferenciado.Iraci de Souza retomou a pauta e citou o XV Encontro Catarinense de 119 
Municípios que acontecerá em Joinville de 14 a 16 de março e que será importante a 120 
participação dos municípios nas várias oficinas. Outro evento é a XX Marcha dos 121 
Prefeitos a Brasília de 15 a 18 de maio. O presidente da Amures sugeriu que os prefeitos 122 
confirmem para ir em grupo à Brasília e a Amures poderia ajudar nos custos do 123 
transporte de Lages a Florianópolis. Disse que quanto mais prefeitos e assessores, 124 
maiores serão os descontos das passagens aéreas. 125 
O prefeito Evandro Frigo aproveitou para informar os prefeitos que a Uniplac está com 126 
convênios de bolsas abertos para os municípios. Descontos nas bolsas de 25% a 30% 127 
podem beneficiar os municípios que aderiram ao convênio e as tratativas ficarão à cargo 128 
de cada município com a instituição de ensino. Iraci de Souza aproveitou para reforçar 129 
aos prefeitos que dia 21 de fevereiro haverá na Amures uma capacitação técnica para os 130 
gestores de portais dos municípios. Solicitou ainda, que os municípios informem por 131 
ofício, o nome do responsável pelo turismo em cada prefeitura e tenham pelo menos um 132 
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valor simbólico na dotação orçamentária do município para que sejam enquadrados no 133 
Mapeamento Turístico do Ministério do Turismo para ter acesso a recursos e convênios. 134 
Iraci de Souza repassou aos prefeitos a informação do acento da Amures no Núcleo 135 
Executivo de Estudos da ADR de São Joaquim para definir as prioridades de ações e 136 
projetos do Governo do Estado naquela regional. Denominado programa Crescendo 137 
Juntos, tem o objetivo de investimentos em obras estruturantes e por isso a região tem 138 
de definir suas prioridades regionais.Iraci relacionou as prioridades da Amures e os 139 
prefeitos definiram como prioridade máxima a reedição do Fundam 2, o Apoio aos 140 
municípios para manutenção das estradas municipais rurais e dentre outras, o auxílio a 141 
saúde na manutenção e custeio. O presidente da Amures explicou a metodologia de 142 
seleção das propostas e solicitou que ficassem na sala apenas os prefeitos para conduzir 143 
a eleição da nova diretoria da Amures.O presidente da Amures lembrou que em quase 144 
50 anos da associação nunca houve disputa e defendeu um acordo, respeito e humildade 145 
dos pretendentes ao cargo de presidente. Disse inclusive que foram preparadas cédulas e 146 
urna em caso de eleição. Mas o importante naquele momento é a união e o consenso 147 
entre os prefeitos. O prefeito reeleito de Bocaina do Sul, Luiz Schmuler lembrou dos 148 
desafios dos prefeitos da gestão anterior e disse que o momento é importante para 149 
aproveitar que o governador é serrano para tentar viabilizar ações em prol dos 150 
municípios e defendeu o nome do pré-candidato Luiz Carlos Xavier, Tio Ligas por ser 151 
do partido do governador.O prefeito de Urubici Antônio Zili também se manifestou e 152 
revelou que havia um pré-acordo com João Cidinei para ser o primeiro vice e o Vilmar 153 
Neckel o segundo vice com perspectiva do PP assumir ao menos um ano a presidência 154 
da Amures. O prefeito Tio Ligas frisou que acordos no passado não foram cumpridos e 155 
reafirmou a vontade de presidir a Amures no primeiro ano. Disse que depois da 156 
reeleição se sentiu maduro e mais bem preparado para a missão, e o primeiro ano será 157 
importante para aproveitar que o governador é da região para tentar beneficiar os 158 
municípios. Defendeu o fortalecimento das instituições, o poder de reivindicação e a 159 
troca de experiências administrativas e políticas.Tio Ligas disse aos prefeitos que é 160 
necessário um estudo regional para incrementar as receitas e enfrentar a crise 161 
econômica. E reafirmou seu desejo de ser presidente da Amures. João Cidinei disse que 162 
também tinha interesse, mas é importante a união dos prefeitos e estar sintonizados com 163 
o governo do Estado. Por isso entendeu que o Tio Ligas seria o melhor nome neste 164 
momento e abriu mão em nome da unidade. O prefeito Ceron disse que não é candidato, 165 
mas estará junto com os prefeitos nos quatro anos. E lembrou que juntos os prefeitos 166 
não representam grandes coisas, imaginem separados. Disse isso para que não partissem 167 
para disputa eleitoral. Defendeu a unidade disse que entende a construção de uma 168 
proposta única e consenso.O prefeito Celso Rogério também defendeu que o primeiro 169 
ano seja um prefeito reeleito e neste caso, o Tio Ligas seria o melhor para presidir a 170 
associação. Thiago Costa reforçou que o entendimento tem de ser pela unidade e 171 
Antônio Zili lembrou que já foi presidente da Amures em outro período e pretende fazer 172 
um trabalho no âmbito regional para ajudar a Serra Catarinense. Falou de obras 173 
pendentes na região e do seu interesse em ajudar os municípios.O prefeito Luiz Paulo 174 
Farias, o Paulinho, comentou das vaidades dos prefeitos em ser presidente da Amures e 175 
ocupar aquela vitrine e reiterou que recuar é ser inteligente em nome da região. 176 
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Paulinho falou de experiências passadas e citou que os prefeitos tem de sair abraçados 177 
da reunião e todos lutando por todos. Neste momento, Tio Ligas sugeriu que Antônio 178 
Zili fosse seu vice e Pedro Ostetto recomendou que no segundo ano, Zili seja o 179 
presidente. A proposta foi aceita e aplaudida pelos prefeitos.Antônio Zili terá o respaldo 180 
dos prefeitos para ser o presidente da Amures no segundo ano e no primeiro ano fica o 181 
prefeito de Otacílio Costa Luiz Carlos Xavier. Com orientação do presidente Thiago 182 
Costal, foi completada a chapa e ficou como segundo vice presidente, a prefeita de 183 
Palmeira Fernanda de Souza Córdova.Na composição do Conselho Fiscal ficam os 184 
prefeitos de Cerro Negro Ademilson Conrado, Arno Marian, de São José do Cerrito e 185 
Luiz Paulo Farias, de Ponte Alta. Como suplentes do Conselho Fiscal os prefeitos de 186 
Campo Belo do Sul José Tadeu Martins de Oliveira, Vilmar José Neckel e Evandro 187 
Frigo Pereira, Urupema.Iraci de Souza orientou os prefeitos a permanecer no ambiente 188 
para assinatura do termo de posse. O prefeito Thiago Costa agradeceu a grandeza de 189 
cada um ao apoiar a chapa de consenso e assegurou que um passo à frente está sendo 190 
dado. Ele agradeceu o apoio que teve dos colegas prefeitos no curto espaço de tempo na 191 
presidência da Amures e desejou ao novo presidente da Amures sucesso na empreitada 192 
futura.Antônio Zili se manifestou dizendo que está viabilizando na secretaria de Estado 193 
da Agricultura, dois caminhões de perfuração de poços artesianos que poderão ser 194 
adquiridos via Amures para atender os municípios. E recomendou que o presidente 195 
encaminhasse tal documento para atender aos municípios a Serra Catarinense.Em não 196 
havendo mais nada a tratar, o presidente da Amures deu por encerrada a assembleia e 197 
agradeceu a todos pela presença. 198 
 199 
 200 

CONSELHO EXECUTIVO AMURES 201 

 202 
Conselho Executivo 203 
 204 
 205 
 206 
 207 
Presidente Eleito: Luiz Carlos Xavier  208 
Prefeito de Otacílio Costa 209 
Profissão: Comerciante 210 
Brasileiro, separado judicialmente, naturalidade:  Lages - SC   211 
Data de nascimento:10/07/1977  212 
RG: 3.445.802-6, SSP/SC – 22/11/2000, CPF: 023.513.209/80  213 
Rua:Av. Vidal Ramos Junior, nº 228 centro, Cep: 88.540-000, Otacílio Costa – SC. 214 
 215 
 216 
 217 
1º Vice Presidente eleito: Antonio Zilli 218 
Prefeito de Urubici 219 
Profissão: Empresário 220 
Brasileiro, casado, naturalidade: Bom Retiro - SC   221 
Data de nascimento:21/11/1944  222 
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RG: 209.479, SSP/SC –  12/12/2005, CPF: 018.798.989/34Rua: Av. Adolfo Konder, nº 223 
2273, Santa Catarina Pousada das Flores, Cep:88650-000, Urubici – SC 224 
 225 
 226 
 227 
 228 
Cônjuge: 229 
Nelli Regina Zilli 230 
Profissão: Empresária 231 
Brasileira, casada, naturalidade: Urubici - SC   232 
Data de nascimento: 05/07/1944  233 
RG: 448.170, SSP/SC –  10/07/1996  , CPF: 789.451.869 -72  234 
Rua: Av. Adolfo Konder, nº 2273, Santa Catarina Pousada das Flores, Cep:88650-000, 235 
Urubici– SC. 236 

 237 
 238 

2º Vice Presidente: Fernanda de Souza Córdova 239 
Prefeita de Palmeira 240 
Profissão: Administradora 241 
Brasileira, solteira, naturalidade:  Lages – SC 242 
Data de nascimento: 17/02/1982 243 
RG: 43997732, SSP/SC – 03/04/1998, CPF: 007.142.639-66 244 
Rua:Ricardo Beffart, nº542, centro, Cep: 88545-000 245 
 246 
Conselho Fisical 247 
 248 
 249 
______________________________________________________________________ 250 
Ademilson Conrado 251 
Prefeito de Cerro Negro 252 
Profissão: Empresário 253 
Brasileiro, casado, naturalidade:  Cerro Negro -  SC 254 
Data de nascimento: 20/03/1972 255 
RG: 3422333, SSP/SC – CPF:  025.716.469-31 256 
Rua: Herdenantes Fernandes, s/n, Centro, Cep: 88585-000, Cerro Negro - SC 257 
 258 
Cônjuge 259 
Roselani Adelina Simoni Conrado 260 
Profissão: Agricultora 261 
Brasileira, casada, naturalidade:  Campo Belo do Sul - SC                             262 
Data de nascimento: 19/07/1973             263 
RG:  3.565.510, SSP/SC –  26/10/2011, CPF:025.751.389-22           264 
Rua: Rua: Herdenantes Fernandes, s/n, Centro, Cep: 88585-000, Cerro Negro – SC. 265 
 266 
 267 
 268 
 269 
 270 
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 271 
 272 
 273 
 274 
 275 
 276 
 277 
 278 
 279 

Arno Tadeu Marian 280 
Prefeito de São José do Cerrito, 281 
Profissão: Empresário 282 
brasileiro, casado, naturalidade:Bocaina do Sul 283 
Data de nascimento: 08/02/1951 284 
RG:125.378, SSP/SC – 26/10/1998,CPF:392.333.248-34 285 
Rua: Anacleto da Silva Ortiz, 127, Centro, São José do Cerrito – SC. 286 
 287 
Cônjuge: 288 
Lurdes das Graças Marian 289 
Brasileira, casada,  290 
Profissão: Empresária 291 
Naturalidade: Curitibanos  292 
Data de nascimento: 10/12/1952 293 
RG:2777541 SSP/ SC – 22/10/1999 294 
CPF:552.240.759-04 295 
Rua: Anacleto da Silva Ortiz, 127, Centro, São José do Cerrito – SC. 296 
 297 
 298 
 299 

Luiz Paulo Farias  300 
Prefeito de Ponte Alta 301 
Profissão: Agricultor 302 
Brasileiro, casado, naturalidade: Ponte Alta – SC 303 
Data de nascimento: 13/05/1962 304 
RG:1.353.535- SSP/SC – 19/06/2009 305 
CPF: 479.645.109-91 306 
Rua: Rio do Sul, 125, centro - 88.550-000, Ponte Alta - SC 307 
 308 
Cônjuge: 309 
Elenise Bianchine Farias 310 
Profissão: Auxiliar Contábil 311 
Brasileira, casada, naturalidade: Ponte Alta – SC 312 
Data de nascimento: 16/04/1969 313 
RG: 2.181.150 - SSP/SC – 14/04/2005 314 
CPF: 625.474.709/00 315 
Rua: Rio do Sul, 125, centro - 88.550-000, Ponte Alta - SC 316 
 317 
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 318 
 319 
 320 
 321 
 322 
 323 
 324 
 325 
 326 
Suplentes 327 
 328 
 329 
 330 

Vilmar José Neckel 331 
Prefeito de Bom Retiro 332 
Profissão: Empresário 333 
Brasileiro, casado, naturalidade: Bom Retiro - SC  334 
Data de nascimento:02/05/1961 335 
RG: 1.063.613-7 SSP/SC –  11/01/2017, CPF:422.110.189-04 336 
Rua: Av. 24 de outubro, nº 739, Lot. Andrade – Cep: 88680-000, Bom Retiro – SC. 337 
 338 
Cônjuge: 339 
Cleia Moretti Neckel 340 
Profissão: Professora 341 
Brasileira, casada, naturalidade: Bom Retiro - SC  342 
Data de nascimento: 20/07/1967 343 
RG: 1.828.779-4 , SSP/SC –  14/07/2000, CPF: 568.010.259/53  344 
Rua: Av. 24 de outubro, nº 739, Lot. Andrade – Cep: 88680-000, Bom Retiro – SC. 345 
 346 
 347 
 348 

José Tadeu Martins de Oliveira 349 
Prefeito de Campo Belo do Sul 350 
Profissão: Veterinário 351 
Brasileiro, casado, naturalidade: Lages – SC 352 
Data de nascimento: 24/08/1946 353 
RG:115.484-2 - SSP/SC – 26/09/2001 354 
CPF:106.093.349-72 355 
Rua: Major Teodósio Furtado,30 - 88.580.000, Campo Belo do Sul 356 
 357 
Cônjuge: 358 
Aneide Lucia Pellizzaro de Oliveira 359 
Profissão: Professora aposentada 360 
Brasileira, casada, naturalidade: Capinzal – SC 361 
Data de nascimento: 08/07/1953 362 
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RG: 1.175.549-0 - SSP/SC – 07/05/2001 363 
CPF: 022.284.369/17 364 
Rua: Major Teodósio Furtado,30 - 88.580.000, Campo Belo do Sul – SC. 365 
 366 

 367 
 368 
 369 
 370 
 371 
 372 
 373 
 374 
 375 
 376 
Evandro Frigo Pereira 377 
Prefeito de Urupema 378 
Profissão: Contador  379 
Brasileiro, casado, naturalidade: Urupema - SC   380 
Data de nascimento:06/05/1978  381 
RG: 8/C 3.399.461, SSP/SC – 30/07/1992, CPF:018.811.849-78  382 
Rua: Olavo Pereira Machado, nº 94, centro, Cep:88625-000, Urupema - SC 383 
 384 
Cônjuge: 385 
Loise Arruda 386 
Profissão: Professora 387 
Brasileira, casada, naturalidade: Lages - SC   388 
Data de nascimento:20/05/75  389 
RG: 3.602.993, SSP/SC – 03/05/2002, CPF: 019.440.419-66 390 
Rua: Olavo Pereira Machado, nº 94, centro, Cep:88625-000, Urupema – SC. 391 
 392 
 393 
 394 

Iraci Vieira de Souza 395 
Secretária Executiva da AMURES 396 
Brasileira, divorciada, CPF nº 811.574.019-53 RG 2.827.016-9 – SSP – 03/03/2009 397 
Rua: Teixeira de Freitas, 285 – Bairro Copacabana – Lages-SC – CEP.: 88504-120 398 

 399 

 400 
 401 


