
ASSEMBLEIA GERAL EXTRÂORDINÁRIÂ DA AMEOSC
ASSOCTÂÇÃO DOS MUNTCTPTOS DO EXTREMO OESTE DE SANTÂ
CATARINA.

ÂTA N" rO/2019 DE 14 (QUATORZE) DE NOYEMBRO DE 2019.

Âos quatoÍze dias do mês de novembro de dois mil e dezeÍrove às 17:00 (dezessete)
horas no auditório da Âssociação dos Municípios do Extremo Oeste de Sana
C*rÃro - AMEOSC localizaÀa, na Rua Osvaldo Cruz, n" 167, centro, município de
São Miguel do Oeste, reuniram-se para Assembleà Geral Extraordináú da
AMEOSC os senhores Prefeitos dos Municípios de BANDEIRÁN'IE Prefeito
Celso Biegelmder, BARRA BONITÂ Prefeito Moacir Piroca, BELMONTE
Prefeito Genésio Bressiani e Vice Prefeito Cleomar Pisoni, DESCANSO Prefeito
Sadi Inácio Bonamigo, GUARÂCIABÂ Prefeito Ro<1ue Meneghini, GUARUJÁ DO
SUL Prefeito Claudio Junior Weschenfelder, MONDAI Prefeito Valdir Rubert,
PÂIÀ,ÍÂ SOLA Preferto Cleomar José Mantelli, PARÂÍSO Prefeito Valdecir
Casagrande, PRINCESA Prefeito Edilson Miguel Volkweis, SANTÂ HELEN-A
Prefeito Luiz Glútz, SAO JOAO DO OESTE Prefeito Femando Bisrgo, SAO
MIGUEL DO OESTE Prefeito Wilson 'frevisan e Vice Prefeito Alfredo Spier,
Secreário Executivo da ÁMEOSC Airton Fontana, Assessorz Jurídica da AMEOSC
Edina Grasiela Tremea Spironello, Secreúrio de Administração do município de
Iporâ do Oeste Sr. Jonas Kaiser e Secreúrio de Planeiamento do município de

Mondaí Sr. Marcos F. da Silva. Iniciando a reunião, o Presidente da AMEOSC
cooduziu os debates acerca do item coflstante da pauta, qual seia, deliberação sobre

a aprova;çào de exoneração de membros da Secreaú Executiva. Nesse sentido
manifestou-se o Presidente Wilson Trevisan aduzindo que funcionário Ilceo
Bariveira, Técnico em Contabiüdade, contratado pela Ameosc e disponibiüzado para
realizar a contabüdade do CONDER - Consórcio Intermunicipzl de
Desenvolvimento Regional e o CIS/ÂMEOSC Consórcio Intermunicipal de Saúde

não mais estaria desempenhando as atribuições inerentes ao caÍgo de forma
satisfatóda, estando os atos conrábeis em atraso, pdncipalmente dos consórcios, o
que poderia gerar responsabiizrçào dos presidentes, tendo inclusive sido necessána

a col:tÍataçào de assessorâ contábil externa para tentar regrrla nzar a, situaçâo. Relatou
que o setoÍ de contabüdade estaria çrando bastante ônus financeiros pa,Í^ 

^AMEOSC e não estaria tendo um retomo eficiente e produtivo e, por assim ser,

colocou em deliberação a demissão do funcionário. Sobre o assunto manifestaram-
se os Prefeitos Genésio Bressiani e Valdir Rubert, presidentes do CONDER e do
CIS, respectivamente, discorrendo sobre a situação contábil dos consórcios.
Conforrne Estatuto da Ameosc, para a deliberação de exoneração de membros da
Secreaú Executiva, da qual ô cargo de Técnico em Conabilidade faz parte, é

necessárà a rezüza,çáo de assembleà extraordináú e a concordâncà de determinado

WLSON
ÍREVISA
N:34599
886904

AiIEOSC . ASSOC. DOS UN. DO EXTREUO OESTE DE SANTA CATARINA
Rua Padre Aurélio Canzi, 1628 - Cêntro - A99OO.OOO - Sâo Miguel do Oeste - SC

Têleíone: (49) 362í{t795 - E-mail: ameosc@ameosc.org.br - Site: www-ameosc.org.br
CNPJ: 43.429.2671000í -í3

ÁssocrrçÁo oos Muurc iP,os
âo ExxRE/vro OE§rg DE
§,ârrÁ Crr nr{

tlrII
I"-i4:httÍ-.(\ç(:. for1,t{ecen.!?t .t inte11 raçdo -

o <1b-scnt,olt,ioento regíra,tt- "1 tF



oúmero de prefeitos, senão veiamos: Artrgo 15. A Assenbbia Ceral, para armpir com

srar funções dclibtatiuas, terá as segrintes atribdções: (...) XIII - Aprour a exonera$o e a
íznlrdta{ão dos matbrus da Seetelaria Exealiaa, com wto Jawnloel de 50% (cinqwnta por cenÍo)

nais 01 (an) dos mtnicípios associados. (...) § 3'Para as deliberações a que se nfere o inciro XIII
é exigido o wto connrdr de 50oh (chq*nta por cnto) aak 0l @n) dts Pnleitos ou ltice PnÍcilos

dts nunicípios associados, mt.4ssembleia Exhaordinária, upecialmenÍe conucada para essefim.

Nos terrnos estatutáÍios houve a aprovação de todos os prefeitos e vice-prefeitos dos
municípios associados pÍesentes para a demissão do funcionário, tendo sido
aprovado taÍnbém que a demissão seia feita de forma imediata. Em relação aos

serviços de contabiüdade da AMEOSC restou decidido que a Ínesma serâ tezliztda.
de forma terceiúada e gue os consórcios CONDER e CIS, cada qual terá a sua

contabüdade deliberando estes sobre a melhor forma de contratação e

encaminhamentos peÍtinentes. Não havendo mais nada a discutir o Presidente
Wilson Trevisan agndeceu a presença de todos e estendeu convite a todos os

pÍeseÍrtes pa,Í.". p^Ítice^t da abertura oficial da FAISMO. Assim eu Édina Grasiela
Tremea Spironello, lavrei a presente Aa, que vai assinada poÍ mlm, pelo Presidente

e pelos demais, conforme üsta de presença em Íurexo.
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