
ASSEMBLEIA GERÀL ORDINÁRIA DA AMEOSC - ASSOCIAçÃO DOS
MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SÂNTA CATARINA.

ÀTÀ N" 03/2019 DE 18 (DEZOTTO) DE ÀBRIL DE2OL9.

Âos dezoito dias do mês de abd de dois mil e dezenove às 09:00 (novc) horas no
auditório da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santâ CataÍina -
AMEOSC reunitam-se para Assembleia Geral Ordinária da AMEOSC os senhores
Prefeitos dos Municípios ANCHIETA Prefeito Ivan Canci, BANDEIRÁNTE
Prefeito Celso Biegelmeier, DF^SCANSO Prefeito Sadi Inácio Bonamigo,
GUARUJA DO SUL Prefeito Claudio Junior Weschenfelder, MONDAÍ prefeito
Valdir Rubert, PALMÂ SOLÂ Prefeito CleomarJosé Mantelli, PRINCFSA Prefeito
Edilson Miguel Volkweis, SANTA HELENA Ptefeito Luiz Gluítz,SÂOJOÃO DO
OESf'E Prefeito Femando Bisigo, SÃO jOSE DO CEDRO ptefeito Ânionio ptinio
de Castro Silva, SÃO MIGUEL DO OESTE prefeito Wilson 'frevisan,
TLINAPOLIS Prefeito Renato Paulata, Secretário Execurivo da AMEOSC Airton
Fontana,José Francisco Mora Biólogo da ARIS, Rudi Miguel Sander Prefeito de São
Cados, Willian Dill Arenhardt engenheiro de São João do Oeste, Patrick Miola
diretor da PRO Erexim, Marcelo Cicconi repÍesentânte TOS Maraülha, Junior kunz
Diretor do SEMÂE de São José do Cedro, Adir F'acchio Diretor Geral da ARIS de
Florianópolis, Elisete Simioni Diretora Âdministrativa do CONSÀD eJussara Salate
Reginatto Secretária Executiva do CONDER. Iniciando a reunião, o Presidente da
AMEOSC, Prefeito de São Miguel do Oeste, §/ilson Trevisan deu as boas-vindas aos
presentes e concedeu a p avta aos representa.Írtes da ARIS que trâtaÍam acetca de
encaminhamentos da Agencia de Regüaç ão pan aprovaçào em assembleia de
prefeitos, conforme edital em especifico da Aris. Em seguida, foi realizada pela
empresa PRO Biomas Eberglr da cidade de Erechim, RS, a apresentação do estudo
de üabilidade do projeto de produção de energia a partir dos resíduos sólidos tendo
para tanto se manifestado o Diretor Patrick Miola discorendo que estão realizando
os estudo técnicos mas que faltam informações dos municípios para concluit a
proposta de viabfidade. Assim sendo ficamos para enviar os dados complementares
â empresa para conclúr o projeto. Dando continuidade a Assembleia, foram
apresentados encaminhamentos do IBGE Regional através do pronunciamento do
Sr. Cláudio que explanou os procedimentos e t^p^s pan a tealizaçào <1o

recenciamento populacional que acontece no ano de 2020, destacando que já neste
ano estarão acontecendo encaminhamentos preparatódos paÍa a pesquisa. Após, fez
uso da palavra o prefeito de Tunapolis, Renato Paulata, presidente do CONSAD,
apresentando informes no consórcio, destacando os trabalhos, o movimento
econômico e geração de empregos que o Consad vem promovendo, inclusive a
própria situação frnanceira de equilíbrio que .r.ice atualmente o Consad. Outro tema
da pauta abordado foi sobre os encaminhamentos para a Marcha dos pre
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Brasíia, bem como em relação a reunião com o Govemador que acontecerá no dia
04 de maio, tendo sido deliberado que setão marcadas audiências em Bras ia para
tÍat^Í da Usina de asfalto e a situação precâtia das BRs 163 e 282. Darrdo
continuidade, discutiu-se sobre o calendário de reuniões/assembleias da AMEosc
e do coNDER tendo sido deliberado que serão rcalizadas assembleias separadas,
deüdo ao aos diversos assuntos que são abordados, implicando a falta de tempo para
aprofundar os debates. Nos assuntos çrais, o Presidente Wilson Treüsan abordou
sobre a rciltzação de leilão da atual sede da associação com vistas à construção de
novo prédio em imóvel doado pelo município de São Miguel do Oeste, informando
que o leilão 1s^liz2do foi deserto, não tendo acudido interessados na açisição do
imóvel. Em üsta disso debateu-se e Íestou deliberado que seia lançado novo edital
de leilão da atual sede da associação, mantendo-se o valor da última avali,.ção
reúrzada, qual seia, Rg 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) contudo alterando
a fotrna de pagamento paÍa que o valor correspondente a 10o/o do valor do lance seja
pago como sinal, no prazo de 03 (trê$ dias úteis apôs arc ização do leilão, devendo
o saldo restante seÍ pago em 12 (doze) parcelas ig,ais, mensais e sucessivas. Em
relzção a posse do imóvel deliberou-se que a associação reserve-se o direito de
permaneceÍ no imóvel leiloado, utilizando-o para suas regulares atividades, sem
qualquer ônus, pelo período de 01 (trm) ar,o da data da efetivaçâo da transferência
de titularidade do imóvel perante o oficio de registto civil competente e, decorrido
este período, acaso ainda não esteia concluída a nova sede da AMEOSC, a associação
reserve-se o direito de permanecer na posse do imóvel leiloado, pelo período de até
06 (seis) meses, na condiçào de locadora, mediante o pagaÍnento de aluguel a ser
estipulado de acordo com apuração 2 ss1 lsaliracla pelo valor pratrcado no mercado.
Não havendo mais nada a discutit o Presidente wilson Trevisan agradeceu a presença
de todos, destacando a importância da pamcipaçío dos presentes e dos
encaminhamentos adotados para o fortalecimento dos municípios associados. Assim
eu Airton Fontana, lavrei a presente A vai assinada por mim, pelo Presidente
e pelos demais, conforme lis m ancxo.

WILSON TREVISÂN
Prefeito de São Miguel do Oeste

Presidente da AMEOSC

A
Secretá da AMEOSC
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