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ATA N.008/13 – 7º ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – AMURC 

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às nove horas, 
no Auditório da Prefeitura Municipal de Curitibanos, situada a Rua Cel. Vidal 
Ramos, nº 860, em Curitibanos, Estado de Santa Catarina, reuniram-se em 
Assembléia Geral Ordinária da AMURC os prefeitos municipais de Frei Rogério Sr. 
Osni Batista Alberton representado pelo vice prefeito Hideki Iwasaki, Silvio 
Calomeno prefeito 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 Presidenta da AMURC Sisi Blind saudou a todos e deu por aberto 
os trabalhos da Assembléia, agradecendo em especial a presença de Celso 
Verdanda, Alexandre Alves e Gilsoni  Lunardi Albino da FECAM. Em seguida 
passou a palavra a Celso Verdana da  FECAM que explanou sobre a distribuição 
das receitas tributárias bem como legislação aplicável a essa matéria. Celso 
apresentou índices do Valor Adicionado dos cinco municípios da região da 
AMURC efetuando a análise entre valores referentes a receitas agropecuária, da 
indústria e do comércio, e as dificuldades e perdas quando produtos circulam sem 
notas, dando ênfase a necessidade de um trabalho regional voltado para o 
aumento da receita própria, mas também colaborando das atividades que geram 
ICMS pois quanto mais circulação de mercadorias com nota maior a quota de 
participação do município.  Na sequencia Alexandre Alves, Diretor Executivo da 
FECAM, apresentou alternativas para aumentar a arrecadação municipal própria, e 
uma proposta de Diagnóstico Tributário para os cinco municípios da região da 
AMURC, efetuando análise quanto a legalidade, a estrutura, arrecadação, 
apresentando o que o diagnostico apresentaria como produto final. Alexandre 
ainda explanou sobre a proposta de matriz de responsabilidades na execução do 
diagnóstico detalhando as atribuições da FECAM/EGEM, da AMURC e dos 
Municípios. No uso da palavra a presidente Sisi fez referência sobre a importância 
da parceria com a FECAM, destacando que o custo será absorvido pela AMURC 
com relação as despesas de  combustível, hospedagem e alimentação, e 
contaremos com os técnicos para num prazo curto efetuar o diagnóstico. Amaury 
Silva, secretário de Administração de Curitibanos indagou sobre o prazo para 
diagnóstico, e Alexandre disse ser possível num prazo de 90 (noventa) dias 
concluir o diagnóstico. Prefeito Dudão disse ser necessário uma ação efetiva na 
área da tributação e que o diagnóstico é um passo importante para depois em 
conjunto com a AMURC tomar uma ação efetiva política. Celso destacou sobre o 
cenário nacional onde a grande imprensa vem sempre apresentando aumento de 
receitas e que é importante desenvolver ações nessa área, e ainda disse que além 
da etapa inicial, pensar em desenvolvimento como um todo visando o processo 
global de fortalecimento da economia. O Secretário de Administração de Santa 
Cecília disse ser importante o diagnóstico em parceria com a FECAM. Helio Oki 
Secretário Municipal de Frei Rogério afirmou que o processo de construção 
regional é importante para definir o processo de execução. Secretário Municipal de 
Ponte Alta do Norte Rubens Schmidt destacou que o caminho é viável e 
necessário. A presidenta e prefeita Sisi então colocou em votação  a proposta de 
realização de diagnóstico em convênio com a FECA, restando aprovado por todos 
os cinco municípios, sendo então Alexandre da FECAM responsável em elaborar o 
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Convênio para assinatura dos Prefeitos até o próximo dia 05 de novembro. Em 
seguida Gilsoni Lunardi Albino explicou sobre a utilização dos serviços de TI da 
FECAM detalhando cada um deles, custos e a utilização pelos municípios da 
AMURC. Apresentou também o acesso as informações do Simples Nacional e 
informações tributárias que serão fortalecidas com o diagnóstico, além do trabalho 
regional ser importante para uma melhor atuação. Os representantes do FECAM 
após a explanação solicitaram a saída da reunião antes de seu término, pois tem 
compromisso ainda hoje a noite em Florianópolis, necessitando seguir viagem. Sisi 
então juntamente com Rui Braun explanaram de forma rápida informações sobre 
relatórios de atividades da AMURC realizados no último período e andamento, 
passando informes sobre contratações e reestruturação da equipe. Foi informado 
ainda sobre reunião com a Magnífica Reitora da UFSC nesta sexta dia 01º de 
novembro as 17h na sede da AMURC, convidando todos os prefeitos. Sobre a 
Auto Pista e ANTT está sendo novamente encaminhado oficio sobre a comissão 
tripartite com cópia aos Deputados Federais exigindo uma resposta mais célere. 
Sisi também convidou os prefeitos e demais presentes para o Seminário 
Sulbrasileiro sobre Ferrovias no próximo dia 07 de novembro de 2013 na FIESC 
em Florianópolis, dizendo da importância deste evento para consolidar a ferrovia 
da Integração. Sisi relatou presença em reunião no último dia 24 de outubro com 
FECAM em parceria com FIESC apontando que haverá um estudo sobre 
levantamento de incentivos e de área de terras para instalação de empresas em 
todo o Estado. Com relação a Assembléia de Prefeitos da FECAM foi informado 
sobre expedientes lá tratados em especial sobre a situação grave de aumento de 
demandas maior que a capacidade de investimento por parte dos Municípios, 
destacando Sisi que não houve uma deliberação na Assembléia mas que deverá 
ser o assunto mobilizado nas reuniões regionais das associações de municípios, 
sendo que Rui articulará com demais associações parceiras e elaboração de um 
documento. Rui explanou sobre as propostas recebidas na área do turismo como 
consultoria no projeto da AMURC e que encaminhará a análise destas. Helio Oki 
de Frei Rogério informou sobre uma reunião no sábado dia 02 de novembro as 
10:30h no Monumento Sino da Paz sobre turismo com uma consultora da Grande 
Florianópolis. Rui informou sobre  concurso de fotografias que será encaminhado 
até dezembro buscando uma premiação junto a patrocinadores. Sisi destacou mais 
uma vez a importância da consolidação com a FECAM e no trabalho do 
diagnóstico aprovado nesta assembléia. O contador Paulo Roberto Ferreira 
explanou aos prefeitos o quadro financeiro da Amurc entregando a todos relatório 
das despesas, bem como débitos em abertos e demais situações obre orçamento 
e planejamento contábil. Pelo jurídico Ricardo Stanguerlin foi efetuado relato sobre 
a conclusão dos trabalhos  de análise e elaboração da legislação sobre Sistema 
Municipal de Ensino da Educação que resultará no encaminhamento das minutas 
de lei para as procuradorias dos municípios. Sisi e Dudão relataram participação 
no seminário Lixo Zero na semana passada em Florianópolis, onde também se 
travou discussão sobre a vigilância sanitária e inspeção envolvendo o SIM, SIE e 
SIF. Pela presidente Sisi e prefeito Dudão foi reforçado a proposta de utilização de 
espaço em comum com a COINCO e AMURC com proximidades da situação 
como um trabalho mais conjunto. Após foi levado a plenária o projeto de resolução 
de Assembléia que trata sobre a contratação de empresa privada para elaborar o 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Sisi e Ricardo esclareceram a 
todos sobre a matéria e a proposta de aprimoramento do termo de referência do 
Estado por meio da SDR e da SDS, pelo qual serão acrescentados mais 
obrigações além das mínimas já previstas, incluindo em especial atividades na 
mobilização social envolvendo todos os alunos da rede escolar municipal e 
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estadual da reunião com concursos e premiações, além de incluir compra de 
equipamentos que ao final do projeto serão doados a AMURC para continuidade 
do programa. Após discussões e sugestões que foram incorporadas foi lido o texto 
final da resolução e aprovado por todos. Em continuidade a Presidenta  submeteu 
à  apreciação dos prefeitos um pedido de autorização para a abertura de uma  
conta-adiantamento específica da Amurc destinada para a movimentação de  
recursos da Associação destinados a despesas em viagem e  despesas rotineiras 
de menor valor no expediente da Amurc. A proposta foi aprovada sendo que a 
regulamentação de uso da conta adiantamento será regulamentada por intermédio 
de Resolução Interna. Para atender as pautas do Edital de Convocação da 
presente Assembléia  votou-se  e restou aprovada a realização de alteração do  
endereço da Amurc da antiga sede na  Rua  Archias  Ganz, 288 - Junto a Câmara 
de Vereadores  de Curitibanos, em Curitibanos, SC, para o novo endereço onde a  
Amurc já está  instalada  sendo: Avenida Salomão Carneiro de Almeida nº 388, no 
Edifício Gaboardi Master Center - Sala 71, centro de Curitibanos, SC. Com a 
aprovação delegou-se à Secretaria Executiva realizar todos os ajustes de cadastro 
e informações da Associação e tangentes ao CNPJ nº 11.552.269/0001-05. Sem 
mais Sisi agradeceu a presença de todos os prefeitos dos municípios associados e 
a todos os demais presentes. Sem nada mais havendo a tratar a Presidenta 
declarou encerrada a Assembléia e foi lavrada a presente ata, que após lida foi 
aprovada e assinada por todos. 
Curitibanos, 31 de outubro de 2013. 
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