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ATA N.007/13 – 6º ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – AMURC 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às nove horas e 
trinta minutos, na sede de Amurc, situada a Avenida Salomão Carneiro de 
Almeida, nº 388, sala 71, em Curitibanos, Estado de Santa Catarina, reuniram-se 
em Assembléia Geral Ordinária da AMURC os prefeitos municipais de Frei Rogério 
Sr. Osni Batista Alberton, de Ponte Alta do Norte representado pelo Contador do 
Município Paulo Roberto Ferreira, a prefeita de São Cristóvão do Sul Sra. Sisi 
Blind, o Prefeito de Santa Cecília Domingos Scariot Junior e o Prefeito de 
Curitibanos Jose Antonio Guidi, bem como os demais colaboradores da 
associação. Composta a Mesa dos Trabalhos, havendo quórum estatutário para a 
deliberação, a a Presidenta da AMURC Sisi Blind saudou a todos e deu por aberto 
os trabalhos da Assembléia, procedendo após a leitura da ata da Reunião anterior 
a qual restou aprovada. Sisi então solicitou aos prefeitos e assessores que 
viajaram a Brasília que também realizassem uma avaliação. Prefeito Domingos 
disse ter sido positiva e destacou a união dos municípios que conseguiu reunir a 
Bancada Federal de deputados e senadores pois isso demonstra a importância da 
viagem, e ainda que junto com os demais municípios presentes na ANTT e Valec 
fortaleceu os pleitos. Prefeito Jose Guidi também avaliou como positiva a viagem, 
destacando que apesar de serem 5 municípios nossa Associação houve 
mobilização com o fortalecimento de outros na viagens com construção de uma 
agenda importante. Dudão falou ainda que a viagem também aproximou com 
outros municípios mas que não sentiu uma resposta mais positiva de adesão para 
vida a AMURC, e que isso já causa uma reflexão de continuidade que devemos 
tomar em conjunto com outras estratégias. Sisi destacou as agendas na VALEC 
onde se tratou sobre o edital da Ferrovia da Integração e relatou outros 
desdobramentos que aconteceram como uma reunião no Auditório do Porto de 
Itajaí no último dia 16 e que o próprio TCU afirmou que agilizará a análise do edital 
que está suspenso. Junto a ANTT destacou que a situação era com a Auto Pista e 
que a mobilização servirá para poderem os municípios enfrentarem medidas 
autoritárias da concessionária em relação aos municípios lindeiros e que na 
reunião se pactuou que a ANTT formaria com o compromisso de formação da 
comissão tripartite solicitando que seja encaminhado novo expediente reiterando 
que se proceda esta como acordado na audiência em Brasília. Sisi ainda 
comentou sobre a audiência do MEC no tocante  ao curso de Medicina da UFSC 
que se avançou, houve diversas conversas mas que há necessidade de se 
mobilizar forte pois a região de Blumenau também está buscando esse curso via 
Universidade Federal. Aldo Dolbert disse que tem uma agenda marcada para a 
próxima segunda dia 23 na UFSC, aguardando a confirmação já que a reitora está 
em viagem, mas informou ser importante avançar no diálogo e mostrar todos os 
elementos levantados na Audiência Pública mobilizando toda a sociedade regional. 
Sisi então indagou aos presentes que sugestões ou encaminhamentos devem ser 
tomados, onde o Prefeito Dudão sugeriu ser importante a conversa com a reitora 
até para se fixar os pleitos que estão se exigindo de forma clara, e posteriormente 
convocar o Fórum que se deliberou na Audiência Pública. Aldo reiterou que 
concorda com o encaminhamento proposto por Dudão e destaca que no Fórum é 
importante a presença de representação do Campus da UFSC local para efetiva 
participação. Sisi então submeteu a assembléia a proposição que se aprovou 
como sugerida por Dudão e Aldo. Em seguida Sisi falou que quando de Brasília 
junto a Casa Civil se destacou que os municípios devem participar da organização 
nos "territórios", e que representantes da Amurc e de Curitibanos se fizeram 
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presentes na reunião em Campos Novos onde se tratou sobre o referido sistema 
de organização. Rui falou sobre a reunião em Campos Novos e destacou como 
são os procedimentos e a necessidade de se ocupar o referido espaço como forma 
de habilitar recursos e outros interesses da região como o turismo. Sisi então na 
continuidade da reunião falou sobre alguns eventos de representação junto a 
FECAM, e ainda sobre a reunião em Ferrovia. Sobre a Fecam Prefeito Nuno 
indagou sobre a polêmica que envolve os precatórios e por Rui e Ricardo se 
destacou que houve ingresso de Mandado de Segurança no TJSC mas a liminar 
foi negada, mas o processo segue, e que há mobilização em Brasília pela CMN e 
demais entidades com conversações com o Judiciário para uma proposta de 
transição sobre este passivo. Em seguida Rui apresentou expediente no tocante 
aos sitios eletrônicos que tem como suporte a FECAM, e que nesses modelos 
possui uma forma de inclusão de turismo. Com relação ao diálogo com o Ministério 
Público, Ricardo destacou que houve duas reuniões recentes envolvendo questões 
ambientais com Dr. Raul Juttel e dom Dario da FATMA de Caçador. Sisi ainda 
disse que esteve em conversa com Secretário Nelson Serpa o qual destacou que o 
FUNDAM de SC pode ser em duas áreas, mas em cada área pode ter vários 
projetos, repassando informações sobre a conversa destes recursos. Sobre o 
colegiado de Saúde se destacou sobre a reunião com a Direção do Hospital Helio 
Anjos Ortiz de Curitibanos no tocante as referências e o atendimento urgência e 
emergência. Fabiano Rech falou sobre o movimento econômico  onde na região 
São Cristóvão do Sul tem uma queda no tocante a queda do corte de pinus, Ponte 
Alta do Norte se manteve, para Frei Rogério solicitou atenção ao lançamento das 
Notas do Produtor, e Santa Cecília e Curitibanos a estimativa do movimento 
econômico apontam de 40% (quarenta por cento) com relação a 2012. Prefeito 
Dudão solicitou uma especial atenção e dados sobre a produção agrícola, pois a 
produção aumentou e sabemos que o escoamento de produção gera despesas na 
manutenção de estradas e outras demandas, e ainda destacou que o cuidado com 
a receita própria e o movimento econômico é de fundamental importância para os 
Municípios e deve sim ser a bandeira principal da AMURC com cuidado 
permanente e de resultados na fiscalização e compartilhamento de experiências 
entre os funcionários públicos envolvidos dos municípios. Prefeito Nuno destacou 
que em Santa Cecília teve um aumento no ITR e que isso passa pela informação 
correta do valor da propriedade. Fabiano destacou que se faz necessário uma 
atuação mais eficiente junto a todos os fiscais com preparação e prática. Prefeito 
Nuno disse que está implantando no seu município um recadastramento que já 
teve uma experiência em Três Barras. Após fez uso da palavra Juliana que disse 
que no Colegiado de Nutrição as ações foram adiadas por envolver gastos com 
recursos da AMURC. O Colegiado de Esportes disse que a Copa AMURC ficou 
para o ano que vem, onde se reunirá. Informou a participação em curso de 
capacitação e que as informações já foram repassadas aos técnicos do Município, 
e informou sobre recursos da Assistência Social e ações envolvendo CREAS e 
atividades, mas destacou a necessidade dos trabalhos e composição das equipes 
estar dentro das normas do SUAS. Informou ainda Juliana sobre novo prazo para 
a Conferência Municipal de Assistência, e ainda sobre a assessoria de Janice da 
FECAM onde participaram os contadores e técnicos da área social esclarecendo 
dúvidas e procedimentos na aplicação destes recursos, e distribuiu material 
explicativo aos prefeitos. Juliana ainda concluiu dizendo que haverá reunião dia 22 
de outubro junto a FECAM sobre procedimentos e encaminhamentos da 
assistência social com o Poder Judiciário e Ministério Público. Dudão esclareceu 
que Janice participou de forma efetiva de orientação em Curitibanos ao contador e 
área técnica sobre os programas e utilização destes recursos. Sisi disse que há 
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dificuldade na aplicação de recursos da Assistência Social salientando que São 
Cristóvão do Sul já foi notificada para devolução de recursos nesta área Social   de 
2010, e destacou que deva sempre ser melhor analisado a situação para adesão 
com informações precisas e utilização das verbas. Rui comentou sobre as 
Conferencias Municipais da Cidade e ainda sobre uma conferência regional na 
área da cultura para o ano que vem, e informou que em 30 de setembro e 01º de 
outubro haverá uma reunião promovida pela CGU em Lages sobre a transparência 
no setor público. Após passou a palavra ao contador Paulo Ferreira que 
esclareceu a situação financeira da entidade onde apresentou débitos pendentes 
em relação a 2012 e ainda alguns repasses a FECAM de 2013, onde passou a 
Assembléia a deliberar sobre a existência destes débitos, e se aprovou uma 
análise do contrato de prestação de serviços da empresa META Engenharia sobre 
o projeto da Estação do Contestado. Sisi propôs que com relação ao pagamento 
da contabilidade dos serviços anteriores ao contador Paulo, só seja efetuado este 
após a efetiva entrega de todos os documentos fiscais pendentes. Paulo Ferreira 
ainda apresentou uma proposta detalhada do orçamento para 2014, onde 
esclareceu as diversas rubricas e valores ali apostos, e ainda solicitou que a 
Assembléia aprovasse que o pagamento da contribuição seja feita por meio de 
desconto bancário no repasse do ICMS. A assembléia deliberou então por 
unanimidade que a partir do mês de outubro do corrente ano os pagamentos da 
contribuição se dará por meio de desconto bancário automático no repasse do 
ICMS. Sisi colocou que a apresentação dos débitos é uma forma de dar 
transparência destacando ainda o contexto em que assumiu a AMURC em janeiro 
deste ano, e ainda que se faz necessário uma contenção de despesas na AMURC 
diante do orçamento que se possui, com cortes de despesas como aluguel e com 
gastos de pessoal, com uma aproximação com a COINCO e utilização de espaço 
físico em comum bem como setores de trabalhos e pessoal que se fizerem 
possível. Dudão comentou que o Município está revertendo ao Município a área e 
prédio do antigo Cardeal Câmara, e que lá poderá abrigar COINCO e AMURC 
dando uma identidade e melhor utilização do espaço com outros setores do 
Município de Curitibanos que ocuparão salas lá. Sisi disse que é favorável a 
ocupação de espaço sugerido por Dudão e que a aproximação com a COINCO é 
útil e demonstra a presença do interesse público para melhoria da efetiva 
prestação dos serviços aos municípios associados. Após a discussão foi a  
deliberação onde a assembléia aprovou como viável uma maior aproximação com 
a COINCO inclusive com ocupação de espaço físico em comum e mudança da 
sede da AMURC para outro local. Após Rui passou a apresentar as propostas e 
demandas para o ano e para 2014. Sisi destacou que a experiência da 
regularização fundiária de Curitibanos deve ser adotada como modelo na AMURC 
com ênfase inclusive a apresentação desta em outras regiões e FECAM.  Dudão 
explanou sobre o programa e destacou a eficiência e resolutividade desta questão 
a qual habilita os moradores inclusive em programas de auxilio social e de 
financiamentos a instituições bancárias, e que ainda esse final de mês já estará 
encaminhando as primeiras regularizações junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis. Com relação a Nota Financeira da AMURC o prefeito Dudão pediu 
inclusão nesta sobre a diminuição dos repasses em participação dos Municípios e 
do Estado destacando a centralização. No tocante ao orçamento de 2014 se 
aprovou o apresentado pelo contador Paulo Roberto Ferreira sendo autorizado a 
expedição de ofícios aos contadores para inclusão no orçamento dos municípios. 
Em seguida a Assembléia ratificou que as resoluções de caráter administrativo 
serão assinadas pela Presidenta e publicada na forma legal. A Assembléia 
também deliberou sobre a recomposição de valores das contribuições dos 
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municípios associados após a rescisão do contrato com a empresa Logos 
Assessoria, sendo que se aprovou o aumento da contribuição do Municipio de 
Curitibanos do atual valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) para R$ 
8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) e para os demais a fixação dos seguintes 
valores: São Cristóvão do Sul, Ponte Alta do Norte, Frei Rogério no valor de R$ 
4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) para cada um dos referidos municípios e 
para Santa Cecília o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Sisi 
agradeceu a presença de todos os prefeitos dos municípios associados e todos em 
especial nessa manhã chuvosa. Sem Nada mais havendo a tratar a Presidenta 
declarou encerrada a Assembléia e foi lavrada a presente ata, e eu Michelle Karine 
Pellizzaro, Secretária da AMURC, lavrei a presente ata, que será lida e após sua 
aprovação assinada por todos. 
                                     Curitibanos, 20 de setembro de 2013. 
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