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assEMBLÉrA GERAL ORDINÁRrA DA AMEOSC - ASSOCIÂÇÃO DOS
MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SÂNTA CATARINA.

ATÀ N" nl2i0§DE 17 (DEZESSETE) DE DEZEMBRO DE 2019.

Âos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 17hs30min (dezessete horas
e trinta minutos) nas dependências do Àuditório da Associação dos Municípios do Extremo
Oeste de Santa CataÍina - AMEOSC locdrzada na Rua Padre Âurélio Canzi, 1628, centro,
município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina reuniram-se para Âssembleia
Geral Ordinária da ÂMEOSC, os senhores Prefeitos dos Municípios ÂNCHIETÁ, Prefeito
Ivan José Canzi, BÂRRA BONITA Prefeito Moacir Piroc4 BÂNDEIRANTE Prefeito Celso
Biegelmeier, BELMONTE, Prefeito Genésio Bressiani e Vice Prefeito Cleomar Pizoni,
DESCANSO Prefeito Sadi Inácio Bonamigo, GUARACIÂBÂ Prefeito Roque Lúz Meneghing
GUARUJÁ DO SUL Prefeito Claudio Junior Weschenfelder, MONDAÍ Prefeito Valdir
Rubert, PALMÁ SOI-A Prefeito Cleomar José Manteü, PÂRÂÍSO Prefeito Valdect Ântonio
Casagrande, PRINCESA Prefeito Edilson Miguel Volkweis, SANTA HEI-ENA Prefeito Luiz
Gluitz, SÃOJOSE DO CEDRO Prefeito Antooio Plinio de Castro Silva" SÃO MIGUEL DO
OESTE Prefeito Wilson Trevisan, TUNÁPOLIS Prefeito Renato Paulat4 Secretário Executivo
da Ameosc Àirton Fontan4 Assessora Jurídica da Ammsc Édina Grasiela Tremea Spironello,
Diretor de Departâmeoto de Movimento Econômico da ÂmeoscJacson Sonaglio, Diretora do
Departamento de Concursos Púbücos da Âmeosc Udinara Vanussa Zanguetin, Âssistente
Administrativo da Âmeosc Diego Rodrigo Canei, do Conder Jussara Salete Reginatto, Lilian
Tomazelli e José Francisco Mour4 do CIS/AMEOSC Angelita Bettoni e Ezequiel Pacini, do
Núcleo de Gestão de Convênios Marines R. da Silva. Inicialmente fez uso da palavra o
Presidente da Ameosc Wilson Trevisan que cumprimeotou os presentes e deu início âos debates
constântes da pauta de convocação sendo o primeiro item deliberado a rcalizaçáo da ?2 edtçào
dos Jogos da Ameosc tendo sido aprovada que no âno de 202O não será reahzada a edição.
Posteriormente foi rca\ztda apresentação e avaliâção dos trabalhos desenvolvidos pela entidade
em seus diversos setores sendo que câda deparamento trouxe aos preseÍltes relatórios das

atividades desenvolvidas, assim como o Secretário Executivo expos âos presentes as atividades
desenvolüdas pela entidade como orgmização e apoio aos diversos colegiados de área, diversos
cursos de capacitação, seminários e congÍessos, reqlização de concursos públicos e testes

seletivos, além de competições esportivas. O responsável pelo Movimento Econômico tambêm
repassou informações sobre o movimento econômico dos municípios da Ameosc e expos os
índices pertinentes ao ano de 2018. Em seguida foi re qlizada a ptestação de contas da ÂMEOSC
pertinente ao exercício Frnanceiro 2019 onde fez uso da palavra o Secretário Executivo Âirton
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^prect ção e recebeu âprovação unânime. Na sequência iniciou-se os encaminhamentos paÍa a
eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal da AMEOSC, oportunidade em que o presidente
fez uma breve explanação dos critérios que deveriam ser seguidos parâ â escolha dos novos
membros da Diretoria e Conselho Fiscal da AMEOSC, baseado no que consta no Estatuto da

associação. Em seguida iniciou-se o pÍocesso de escolha dos novos membros da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal da AMEOSC que, conforme prevê o estatuto da enúdade,

observará o sistema de revezamento durante a gestão para os câÍgos da Diretoria Executiva e

Conselho Fiscal, iniciando-se no primeiro ano da nova gestão pelo partido com maior número
de Prefeitos empossados e assim sucessivamente. Considerando que o partido com quâÍto
maior número de Prefeitos eleitos foi o PP este indicará o nome do Prefeito para o cargo de

Presidente da AMEOSC p^t o 
^í\o 

de 2020. Em conformidade com o supracitado conduziu-
se então a eleição da norz Diretorà Executiva e Conselho Fiscal da ÂMEOSC com indicação
por aclamação dos novos membros, ficando assim constituída: Presidente: ÂNTONIO
PLINIO DE CASTRO SILVÀ brasileiro, casado, Prefeito de São José do Cedro, SC,

portador da Carteka de Identidade n" 5.779.628, órgão expedidor SESP/SC, inscrito no CPF
sob o n" 394.789.9n-7\ residente e domiciliado na Avenida Rio Grande do Sul, n" 231,

apartamento 301, centro, município de São José do Cedro, SC. 1" Vice Presidente:
FERNANDO BISIGO, brasileiro, divorciado, Prefeito de São João do Oeste, SC, portador
da Carteira de Identidade n" 2.528.543, órgão expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o n"
028.483.129-80, residente e domicüado na Linha Cristo Rei, interior do município de São João
Oeste, SC. 1" Secretário: RENÀTO PÀUIÂTÂ,, brasileiro, casado, Prefeito de Tunápolis,
SC, portador da Carteka de Identidade n" 1.857.045, órgão expedidor SESP/SC, inscrito no
CPF sob o n" 605.081.919-04, residente e domicüado na Rua João Castilho, n'467, centro,
município de TunápoLis, SC. 2" Secretário: ROOUE LLIIZ MENEGHINI, brasileiro,
casado, Prefeito de Guaraciab4 SC, portador da Carteira de Ideotidade n" 1.943.349, orgfro
expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o no 626.965.139-53, residente e domiciliado na Rua

Olavo Bilac, n' 503, centro, município de Guaraciaba, SC. Membros Efetivoe do Conselho
Fiecat 01 - CEIJO BIEGELMEIER, brasileiro, casado, Prefeito de Bandeirante, SC,

portador da Carteka de Identidade n' 1.654.262, órgão expedidor SESP/SC, inscrito no CPF
sob o n" 423.780.609-04, residente e domiciüado na Linha Prat4 interior do município de
Bandeirante, SC. 02 - CIÁLIDIO JUNIOR WESCHENFEI-DER" brasileiro, solteiro,
Prefeito de Guarujá do Sul, SC, portador da Carreiu;t de Identidade n" 4.899.402, ótgão
expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o n' 061 .266.679-48, rcsidente e domiciliado na Linha
Barro Preto, interior do muoicípio de Guarujá do Sul, SC. 03 - LUIZ GLUITZ,, brasileiro,
casado, Prefeito de Santa Helena, SC, portador da Carteira de Identidade n" 1.851.048, órgão
expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o n" 74(».145.179-00, residente e domiciüado na Rua
Dom Felicàno, n" 711, centro, município de Santa Helen4 SC;04-VALDECIRANTONIO
CASÀGRANDE, brasileiro, casado, Prefeito de Paraíso, SC, portador da Carteira de
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Identidade n" 7.654.129, órgão expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o n" 563.501.399-68,
residente e domiciliado na Linha Parque São Miguel, interior do município de Paraíso, SC; 05 -
MN JOSE CANZI, brasileiro, casado, Prefeito de Anchiet4 SC, portador da Carteira de
Ident.idade n" 850.976, órgão expedidor SSI,TSC, inscrito no CPF sob o n' 625.835.909-44,
residente e domiciliado na Linha São Marcos, interior, município de Santa Helena, SC.

Membros Suplentes do Coneelho Fiecat 01- CLEOMARJOSÉ MANTELLI, brasileiro,
casado, Prefeito de Palma Sola, SC, portador da Cartein de Idenddade n' 2.947.319, otgào
expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o n' 760.741.889-04, residente e domiciliado na Linha
SãoJoão, interior do município de Palma Sola, SQ 02 - EDIIJON MIGUEL VOLK§VEIS,
brasileiro, casado, Prefeito de Princes4 SC, portador da Cartetta de Identidade n'4.869.556,
órgão expedidor SSP/SC, inscrito no CPF sob o n' 066.378.379-89, residente e domiciüado na

Rua Sete de Setembro, n" 1041, centro, municÍpio de Princesa, SC;03 - MOACIR PIROCA
brasileiro, casado, Prefeito de Barra Bonita, SC, portâdor da Carteira de Identidade n" 7.157.263,
órgão expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o n" 422.722.709-72, residente e domiciliado
na Linha São Pedro, interior do município de Barra Bonita, SC; 04 - VÂLDIR RUBERT,
brasileiro, casado, Prefeito de Mondaí, SC, portador da Carteira de Identidade n" 1.154.793,
órgão expedidor SSI/SC, inscrito no CPF sob o n" 576.472.759-87, residente e domiciliado na
Rua lracema, n" 129, centro, município de Mondaí, SC. 05 - JORGE WELTER, brasileiro,
casado, Prefeito de Itapirang4 SC, portador da Carteira de Identidade n" 896.920, órgão
expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o n" 423.045.559-34, residente e domiciüado na Rua
São José, n" 66, centro, município de Itapiranga, SC. Nos termos do Estatuto da associação, a

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal eleitos terão mandato de 01 (um) ano e iniciarão seu

mandato em 01 de janeiro de 2020, estando automaticamente empossados em seus caÍgos em
01 de ianeiro de 2020. Nos assuntos gerais discutiu-se acerca de pleito apresentado pelo Núcleo
de Gestão de Proietos do Estado soücitando a disponibilização de um espaço físico maior para
sua atuação e arqüvo fisico, bem como fosse mantida a disponibili zzição da estagjâria contrâtada
pela Âmeosc em vista da grande demanda de trabalho tendo sido definido que poÍ ora será

mantida a cessão da estagjârta e com relação ao espaço fisico será analisada a possibilidade de
disponibilização de um espaço maior juntamente com a CÂSÁN que sede espaço para a aaação
tanto da Ameosc quânto do Núcleo de Gestão de Projetos do Estado. Também discutiu-se
sobre a falta de disponibilização de vacinas pela União e da responsabiüdade que está Íecaindo
sobre os municípios. Outro tema discutido íoi sobre situações envolvendo a realizaçào de
concuÍsos públicos e processos seletivos rcalizllçs pela associação com grande número de
questões anuladas e da necessidade de repensar a contratação de empresa que disponibiliza as

questões aplicadas nos certames e que serão adotadas proüdencias necessárias p^t^ tanto a
partir do início do próximo ano. Ainda foi debatido acerca do plano de saúde disponibilizado
aos firncionários da Âmeosc pela Agemed, da falta de profissionais que atendem via esse plano,
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de alteração/migração para outro plano, tendo sido deliberado pelos presentes que tendo em
vista que uma alteração de plano repercutiria em maiores custos pâÍzr a associação, não seá
teqlizada nenhuma alteração no plano vigente. Por frn" o Presidente informou aos presentes
acerca do lançamento do edital paÍÍr a constÍr.lção da primeira etapa da nova sede da Âmeosc
no que se refere ao estrutural. Não havendo mais nada a discuú o Presidente Wilson Trevisan
agradeceu a presença de todos, destacando a importância da participação dos presentes. Âssim
eu Édina Grasiela Tremea Spironello, lavrei a presente At4 que vai assinada por mirn, pelo
Presidente Wilson Treüsan e Secretário Femando Bisigo e pelos demais, conforme üsta de
presença em ânexo.

WII-SON
Prefeito de São Miguel do Oeste e

President€ da ÂMEOSC

FE
Prefeito de São João Oeste e

Secretário da AMEOSC

EDINA GRASIELA TREMEA SPIRONELLO
oAB/SC 21.448
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