
ASSEMBLÉrA GERAL oRDrNÁRIA DA AMEosc - AssoctAÇÃo oos
MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA.

ATA Ns OS/2O19 DE 15 (QUTNZE) DEAGOSTO DE 2019.

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove às 11:00 (onze)
horas no auditório da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa
Catarina - AMEOSC reuniram-se para Assembleia Geral Ordinária da
AMEOSC os senhores Prefeitos dos Municípios de ANCHIETA lvan Canci,
BANDEIRANTE Prefeito Celso Biegelmeier, BARRA BONITA Prefeito Moacir
Piroca, BELMONTE Prefeito Genésio Bressiani, DESCANSO Prefeito Sadi
Inácio Bonamigo, GUARACIABA Prefeito Roque Meneghini, GUARUJÁ DO SUL
Prefeito Claudio funior Weschenfelder, IPORÃ DO OESTE Prefeito Lúcio
Mallmann, ITAPIRANGA Prefeito )orge Welter, MONDAí Prefeito Valdir
Rubert, PARAÍSO Prefeito Valdecir Casagrande, SANTA HELENA Prefeiro
Luiz Gluitz, SÃO jOÃO Do oESTE Prefeito Fernando Bisigo, SÃo JOSÉ Do
CEDRO Prefeito Antônio Plínio de Castro Silva, SÃO MIGUEL DO OESTE
Prefeito Wilson Trevisan, TUNÁPOLIS Prefeito Renato Paulata, Secretiário
Executivo da AMEOSC Airton Fontana ,Secretária Executiva do CONDER

Jussara Salete Reginatto, Assessora furídica da AMEOSC Édina Grasiela
Tremea Spironello, Assessora de Gestão de PALMA SOLA Carla Hackmann e

Diretor do SEMAE SÃO lOSÉ DO CEDRO Júnior Kunz. Iniciando a reunião, o
Presidente da AMEOSC, Prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan deu
as boas-vindas aos presentes e adentrando na pauta da Assembleia da
AMEOSC o primeiro assunto a ser abordado foi sobre a paralisação dos
serviços aduaneiros no município de Paraíso tendo o Presidente trazido
informações sobre encaminhamentos realizados com vistas a que os serviços
aduaneiros sejam retomados e dos argumentos trazidos pelos responsáveis
acerca dos altos custos e da falta de pessoal para manutenção dos serviços
durante todo o ano e que provavelmente os serviços aduaneiros somente
serão prestados em períodos de maior movimento de pessoas pelo local.
Outro ponto da pauta foi acerca do leilão do prédio da Ameosc, transferência
da sede da associação e apresentação do projeto arquitetônico da nova sede.
Nesse sentido, o Presidente repassou aos presentes que o leilão da atual sede
da Ameosc realizado na data de 30 de julho do corrente ano restou exitoso
sendo o mesmo adquirido pelo Sr. Fernando Hubner pelo valor da avaliação
de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) sendo que o valor
equivalente al0o/o (dez por cento) - R$ 88,000,00 (oitenta e oito mil reais)
foi pago a título de sinal e o saldo remanescente será pago em 12 (dozeJ
parcelas mensais de R$ 66.000,00 sessenta e seis mil reais cada, deven
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imóvel ser desocupado pela associação até o final deste mês de agosto. Em
vista da alienação do imóvel sede da AMEOSC a entidade se estabelecerá,
provisoriamente e pelo período necessário à construção da nova sede, em
imóvel cedido pelo Estado de Santa Catarina, junto ao prédio onde estií
estabelecida a agencia da CASAN de São Miguel do Oeste. Em seguida, o
Secretário Executivo da AMEOSC expos aos presentes o projeto arquitetônico
da nova sede, tendo o Presidente informado que ainda estâo sendo realizadas
avaliações/levantamentos acerca da viabilidade/necessidade e custos da
edificação ser feita com 02 ou 03 andares e que posteriormente aos
levantamentos destas informações o assunto será trazido para deliberação.
Após o Presidente apresentou aos presentes proposição para a realização do
2e Congresso dos MunicÍpios o que foi aprovado por todos em virtude do
sucesso do primeiro evento realizado no ano passado. Nesse sentido, passou-
se a discutir sobre os temas Proteção furÍdica aos Gestores Púbticos, Criminalização
da política, abuso de Autoridade, Medidas de proteção aos Administradores públicos,
Encerramento de mandatos (Legislação das proibições, publicidades etc), Reforma
Tributária e as Receitas públicas, Financiamento da Saúde Pública na estrutura das atuais
competências, Educação/fundeb, O Papel dos Consórcios Públicos. A partir das sugestões
elencadas, uma Comissão Especial para a Organização do 2e Congresso de
MunicÍpios da AMEOSC composta pelo Prefeito de Guarujá do Sul Cláudio
lunior Weschenfelder, prefeito de Mondai Valdir Rubert Prefeito de Barra
Bonita Moacir Piroca, Prefeito de lporã do Oeste Lucio Mallmann, além da
equipe administrativa da AMEOSC que realizará todos os encaminhamentos
e ações necessárias com vistas à organização e realização do evento irão
organizar uma proposta para ser realizada nos dÍas 13 e 74 de novembro. Outro
ponto de pauta abordado foi acerca de situação envolvendo o Instituto
Nacional de Seguro Social - INSS no atendimento aos segurados. Segundo
relato de alguns prefeitos, em vista do INSS ter implantado atendimento
eletrônico e digitalizado, vários segurados que estão se dirigindo a unidade
de São Miguel do Oeste não estão sendo atendidos e estzio sendo orientados
por servidores do Instituto para que retornem aos seus municípios e

contatem com a Secretaria de Assistência Social para que os servidores
municipais façam os procedimentos necessários aos encaminhamentos para
atendimentos no órgão, encaminhamentos de benefícios e documentos
digitalizados. Sobre o assunto houve a maniíestâção dos prefeitos que
discorreram sobre a situação e sobre a impossibilidade de os municípios
estârem assumindo mais esta responsabilidade, eis que não dispõe de
estrutura para tânto, tampouco possuem qualquer obrigação nesse sentido,
eis que não houve qualquer discussão, encaminhamento ou formalização de
apoio/cooperação quanto a esta situação entre o INSS e os municÍpios. Nesse
sentido restou deliberado e aprovado que seja publicada no
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esclarecimento à população, oficiado ao INSS e convidado representante do
Instituto para participar de reunião onde o assunto possa ser discutido.
Dando continuidade a pauta o próximo item abordado foi a avaliação do
Congresso de Agropecuâria realizado pela AMEOSC tendo para tanto se
manifestado o prefeito Fernando Bisigo representante da Comissão
Organizadora do evento o qual expos a visão da equipe sobre o congresso,
que houve uma boa adesão e que num contexto geral a avaliação foi positiva,
embora algumas situações e encaminhamentos serão reavaliadas no
próximo congresso, tendo oportunizado aos demais presentes realizar suas
considerações e apresentar sugestões. O Secretário Executivo da AMEOSC
também realizou uma apresentação do Seminário Regional do Turismo que
acontecerá no próximo dia 23 de agosto na cidade de Tunápolis. Nos
assuntos gerais foi discutido pelos presentes a paralização do programa de
recolha de carcaça de animais, das dificuldades para a reabertura do
programa e sobre os encaminhamentos que esüio sendo adotados por cada
município para enfrentar a situação. Não havendo mais nada a discuür o
Presidente Wilson Trevisan agradeceu a presença de todos, destacando a
importância da participação dos presentes e dos encaminhamentos adotados
para o fortalecimento dos municÍpios associados. Assim eu Édina Grasiela
Tremea Spironello, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo
Presidente e pelos demais, conform de presença em anexo.

WILSON TREVISAN
Prefeito de Sâo Miguel do Oeste

Presidente da ÁMEOSC

EDINA GRASIELA TREMEA SPIRONELLO
oAB/SC 21.44a

Assessora furídica da AMEOSC
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