
ASSEMBLÉrA GERAL oRDrNÁme nn AMEosc - essocnçÃo Dos MuNrclptos Do
EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA.

ATA Ne O4/2O19 DE 20 (VTNTE) DE JUNHO DE 2019.

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezenove às 17h00min (dezessete) horas na
sede social da Associação Atlética Henn, no MunicÍpio de Mondai, SC, reuniram-se para
Assembleia Geral Ordinária da AMEOSC os senhores Prefeitos dos MunicÍpios ANCHIETA
Prefeito Ivan Canci o Vice Prefeito Vilmar Piovesani e o Vereador Mario Signor,
BANDEIRANTE Prefeito Celso Biegelmeier, BARRA BONITA Prefeito Moacir Piroca,
BELMONTE, Prefeito Genésio Bressiani, DESCANSO Prefeito Sadi lnácio Bonamigo e
Secretaria da Agricultura Marlise Lovatel, GUARUJÁ DO SUL a Vice Prefeita Adelise de
Oliveira, IPORÃ DO OESTE Prefeito Lúcio Malmann, ITAPIRANGA Prefeiro forge Welter,
MONDAí Prefeito Valdir Rubert e Vice Prefeito Alzir Slaviero, PARAISO Prefeito Valdecir
Casagrande, SANTA HELENA Prefeito Luiz Gluitz, SÃO ,OÃO DO OESTE prefeiro em
Exercício Genésio AntoD SÃO IOSÉ DO CEDRO Prefeiro Antonio P[Ínio de Castro Silva, SÃO
MIGUEL DO OESTE Prefeito Wilson Trevisan e Vice Prefeito Alfredo Spier, TUNÁPOLIS
Prefeito Renato Paulata e Vice Prefeito Aquiles Bamberg Deputado Estadual Altair Silva,
Secretiário Executivo da AMEOSC Airton Fontana, Diretor do Movimento Econômico
,acson Sonaglio e a fussara Salete Reginatto Secretiiria Executiva do CONDER. Iniciando a
reunião, o Presidente da AMEOSC, Prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan
saudou os presentes, parabenizando o Município de Mondai atreves do Prefeito Valdir a
iniciativa em realizar e Festa da Fruta. Na sequência apresentou em assembleia a
solicitação do Governo do Estado em assumir através de convênios a responsabilidade
pela manutenção das rodovias estadual. Passando a Palavra ao Presidente do Conder,
Prefeito Genésio Bressiani que esteve em reunião com a Secretaria da Casa Civil para
buscar informações sobre este possível convenio. Após exposição da forma como esta
sendo apresentado esta parceria de convenio, os Prefeitos de forma unanime definiram
em não assumir momentaneamente esta responsabilidade em realizar a manutenção das
rodovias estaduais. Também ficou definido que em havendo outros encaminhamentos
com outras clausulas de convenio que este tema não possa ser rediscutido e definirmos
por outro encaminhamento. Na sequencia o Presidente discorreu sobre a assinatura do
termo de cooperação técnica com o Governo do Estado em implantar na Ameosc o Núcleo
de Gestao de Convênios, com o compromisso do governo do estado em disponibilizar dois
funcionários do estado para a Ameosc visando os encaminhamentos de convênios e
prestações de contas. Também o Prefeito comunicou aos demais que após
encaminhamento de documento e audiência no IMA com o Presidente, acompanhado pelo
Prefeito de ltapiranga Jorge Welter, deliberaram em implantar na regional do IMA uma
equipe de força tarefa para agilizar os trabalhos de licenciamento ambiental, o qual já nos
primeiros dias começaram a analisar 44 (quarenta e quatro] projetos. Na mesma linha o
Presidente destacou a grande demanda de projetos represados na regional do IMA de São
Miguel do Oeste, que atualmente existem 775 (setecentos e setenta e cinco projetos) entre
projetos novos e renovação de licenças. O presidente Wilson juntamente com o Prefeito e
Vice presidente da Fecam, forge Welter, explanaram sobre os encaminhamentos da
assembleia da Fecam e da Egem que aconteceram dias 010 e ll dejunho em Florianópolis.
Destacaram sobre a situação ftnanceira e de gesüio precária da Egem, on

AMEOSC .ASSOC. DOS MUN. DO EXTREMO OESTE DE SANTA
Rua Pâdre Aurélio Canzi, 1628 - Centro - A99OO.OOO - São Miguel do

Telêfonê: (49) 362í{f795 - E-mail: amêosc@ameosc.org.br - Site: www
CNPJ: 43.429.26710001-13

SC
org.br

u

AIMiEOSC,foa
e o desett

afecenío a intearutào '
uo fcime n to reg iou al. "'

III
Âssocr^ÇÁo Dos /llurúrcrPros
úExrerJúo O€sÍÊD€
Sâârr CarâÂrrvr

-.--.4
-.,.4



deliberado que a Fecam através de termo de cooperação ira aportar recursos para
equilibrar o caixa da Egem, também sobre a pauta municipalista da Fecam e da CNM, sobre
possíveis mudanças no FUNDEB, o Programa mais Médicos com as mudanças da
legislação, não permitindo que todos os municípios possam renovar e contratar médicos
que não sejam de município de exEema pobreza ou de área indígena, como também sobre
a reforma Tributiária, que através do coordenador do CONFAZ, apresentou aos presentes
os impactos financeiros que a reforma tribuüária trará aos entes federados. Visando o
fortalecimento das receitas municipais, o controle da fiscalização tributaria, que o IMPSC
continue com programas de cooperação técnica para os municípios terem participação na
fiscalização tributaria, especialmente no ICMS. Proposta que ficou deliberada pelos
presentes e que vai ser encaminhada a Fecam. Em ato continuo o Presidente informou aos
presentes que o Governo do Estado e Casan atenderam o pedido de disponibilizar um
piso e meio do prédio da Casan onde funcionava a antiga ADR para a AMEOSC, no período
que necessitar para a construção da nova sede da entidade. Neste sentido o presidente
propôs na assembleia para que fosse alterado a data de entrega do prédio da Ameosc
conforme prevê o Edital publicado. Assim ficou aprovado que após realizado o leilão, a
Ameosc tem 30 (trinta) dias para desocupar o prédio e disponibilizar para a Empresa ou
pessoa que adquirir o imóvel. O presidente passou a palavra ao diretor do Moümento
econômico ada Ameosq facson Sonaglio, que passou a apresentar os valores provisórios
do Movimento econômico e do índice de divisão do ICMS aos municípios. Também o
diretor informou aos prefeitos que até o dia 07 de.julho é o perÍodo que os municípios que
se sentirem prejudicados podem encaminhar recursos üsando os ajustes que julgarem de
direito, informando que já existem diversos processos a serem julgados e que ainda estão
em abertos o referido prazo. O presidente conüdou os prefeitos e demais interessados
para participarem do Congresso de Agropecuária Invocadora que acontecerá nos dias 04
e 05 de julho na Camara de Vereadores de São Miguel do Oeste. Da mesma forma o Prefeito
jorge destacou a importância dos técnicos e demais interessados em participar do XIX
Ciclo de estudos do TCESC, que acontece dia 01 de julho na Unoesc de São Miguel do Oestg
que é promovida em parceria da FECAM, Ameosc e TCESC. O predei ente passou a palavra
na sequência ao representante da Empresa UNICOBA" Lâmpadas LED, para que
apresentasse os produtos e sua participação na região da Ameosc. lnformou o técnico da
empresa que a iniciativa de compras coletivas de lâmpadas através do Consorcio é
elogiável, que além de diminuir valores proporcionar uma melhor atenção da empresa na
fiscalização e acompanhamento dos investimentos na região. Também destacou a
economia e qualidade de luminosidade das lâmpadas LED.0 presidente na sequencia
informou aos presentes que foi encaminhado documento ao governo do estado para que
reveja a medida em fechar a agencia regional da receita estadual. Enfatizou que entre
outros motivos, o fechamento desta agencia estará enfraquecendo inda mais o poder de
fiscalização e controle das receitas estaduais. Também o presidente informou sobre o
acompanhamento que junto com o presidente do Conder estão fazendo para agilizar o
processo de licitação dos equipamentos da Usina de asfalto. Assim também obre a recolha
de animais, que onde é preciso realizar contatos com empresa e Ministério da Agricultura
para agilizar a retomada da recolha dos animais. Neste sentido o Secretario Airton
destacou que em reunião do colegiado da agricultura foi apontado pelo técnicos da Casan
quê o projeto piloto de recolha de animais não estava previsto a comercialização de
farinhas para comercialização, e sim óleo e fertilizantes, e para tanto é preciso buscar
consensos para viabilizar o projeto. Também o Presidente destacou a frusta
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encontro em Cunha Porá para tratar do movimento dos pequenos municípios com a
possibilidade de reunificação com Municipios mães. Mas acreditam os perfeitos que este
apenas foi um diagnóstico e apontamento levantados por órgãos de controle e que não
exte nada de concreto para tal finalidade. Passando a palavra ao Deputado Altair Silva, o
mesmo parabenizou os prefeitos pelos temas relevantes debatidos na assembleia, ao
mesmo tempo que parabenizou o Prefeito Valdir em promover a festa da Fruta. Na
sequência colocou-se a disposição dos Prefeitos nas demandas regionais iunto a
assembleia legislativa. O presidente agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao
Prefeito Valdir de Mondai para suas considerações. Desta forma o Prefeito gradeceu a
presença de todos, destacou a honra em promover a assembleia dos Prefeitos no
MunicÍpio, lnformou aos presentes organização da festa e os atrativos que a mesma esta
oportunizando a todos. Convidou assim os perfeitos, vice prefeitos e primeiras damas e
demais presentes para participar da abertura da festa na sequencia como também
durante os dias de festa. Não havendo mais nada a discutir o Presidente Wilson Treüsan
agradeceu a presença de todos, destacando a importância da participação dos presentes
e dos encaminhamentos adotados para o fortalecimento dos municípios associados.
Assim eu Airton Fontana, lavrei a presen te e vai assinada por mim, pelo Presidente
e pelos demais, conforme lista de p

WILSON TREVISAN
Prefeito de São Miguel do Oeste

Presidente da AMEOSC

da AMEOSC
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