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ÂSSEMBLÉIA GERÀL ORDINÁRIA DA ÂMEOSC - ASSOCIAÇÃO DOS
M TNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATÀRINA
ATA N" 02/2019 DE 22 (vrNTE E DOrS) DE MARÇO DE

2019.

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezenove às 17:30 (dezessete e trinta)
horas na sala de reuniôes da empresa Laucínios Sana Helena, localizada oa SC 496
município de Sana Helena, SC, reuniram-se para Âssembleia Geral Ordrnána da AMEOSC
os senhores Prefeitos dos Municípios ANCHIETA Vice Ptefeito Vilmat Paulo Piovezanr,
BÂNDEIR-{NTE Prefeito Celso Biegelmeier, BÀRRÂ BONITÂ Prefeito Moacit Pitoca,
BEIÀíON'IE Prefeito Genésio BressiaÍri DESCANSO Prefeito Sadi Inácio Bonamigo,
GI-IAR {CIÀBA Prefeito Roque Meneghini, GUÂRUJA DO SUL Prefeito ClaudioJunior
Weschenfelder, IPOtu{.DO OESTE Prefeito Lúcio ]VÍallmann, ITAPIR-ANGÂ Prefeito
Jorç Welter, MONDÂI Prefeito Valdir Rubert, PÁRÁISO Prefeito Valdecir Casagrande
e Vice Prefeito \âdirez Prestes, SANTA HELENÂ Prefeito l-uL Gluitz e Vice Prefeito
Ademrlsc-rn Dalmolim. SÃO JOÀO DO OESTE Prefeito liemando Bisrgo. SÂO JOSE
DO CEDRO Prefeito Àntonio Plínio de Castro Silva, SAO MIGUEI. DO OESTE
Prefeito Wilson Trevisan e Vice Prefeito Alftedo Spier, TUNÁPOLIS Prefeito Renato
Paulaa, Secreeário Executivo da ÂMEOSC Âirton Fontana, Técnico em Contabilidade da
ÂMEOSC Ilceo Bariüera, Assessora Jurídica da ÂMEOSC Édina Grasiela Tremea
Spronello, Iniciando a teunião, o Presidente da ÁMEOSC, Prefeito de São Mrguel do
Oeste, Wilson Treúsan deu as boas-vindas aos presentes e concedeu à palalra ao prefeito
anfitrião Luiz Gluitz que agradeceu à presença de todos e discorreu sobre a feira rsalizada
pelo município de Sana Helena. Adentrando na pauta da Assembleia o primeiro assuÍrto a
ser abordado foi sobre a execu@o das obras dâ BR 282 trecho de São Mrguel do Oeste a
Chapecó,licitação de obras dâ BR 1ó3 trecho de São Miguel do Oeste a Dionisio Cerqueira
e processo de federalização da SC 163 trecho de São Miguel do Oeste a ltapirangS e, sobte
este o Presidente informou acerca da impossibilidade do Diretor do DNIT de Chapecó
Diego Femando da Silva se fazer presente, mas que foi mantido contato prévio com o
mesmo que repâssou informaçôes e dealhes sobre as obras de recupetafo das referidas
todovias o que foi exposto aos presentes. Outro ponto da pauta foi acerca do Regulamento
de Compras da -Ameosc e, em especial, sobte a necessidade de contratação de proietos
técnicos para a construção da nova sede da Ameosc. Sobre o assunto o Presidente discorreu
sobre as forma-s de contratação previstas no regulamento de comptas e os respectivos
valores dos procedimentos de seleção simplificada e de ampla seleção expondo acerca da
necessidade de contraação de proieto esmrtural, elétrico, hidáulico e arquitetônico para a
construção da nova sede da Ameosc. O tema foi discutido pelos presentes tendo o
Presidente apÍesentado a suçstão de contratação dos proietos necessários por meio de
prestadores de serviços a serem contratados pela assocâção por horas de serviços
prestâdos, enquânto o prefeito de Belmonte Genésio Bressiani apresentou a suçstâo de
que a contrÀtaÉo fosse realizada através de RDC - Regime Diferelciado de Contratâçào
em ücitação iunto com a obra de construção da nova sede. Âs duas sinrações foram
anaü-sados e restou deliberado que, num primeiro momento, deverá set analisada a
possibiliciade/viabiüdade de contratâção dos proietos por RDC. O Presiclorte informou
c, não tendcl
ainda quc pela manhã, ralizaram se os atos de leilão da
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comparecido nenhum interessado em adquiú o imóvel nas condições estabelecida no
edital. Diante disso o Presidente apresentou sugestão de que seia telançado o edital de vctrda
do imóvel prevendo agora forrna de pagamento diferenciada, ou seia, não mais com
pagamento à vista mas srm com pagameÍlto parcelado em 1,2 (doze) vezes, com pagamentos
mensais. OutrÀ sugestão levanada foi de contaar com o govemo esadual para verificar a
possibilidade de cessão do imóvel que era ocupado pela Âgencia de Desenvolvimento
Regional em São Miguel do Oeste em vista da desatil,zção do ó4fo e da proposta de
parceria frrmada pelo gpvemo esaduâl com as assocàçôes para fins de manuten$o de
equie de pstão de convênios atuando iunto às associaçôes, para que a AMEOSC possa
estar ocupando este espaço temporanamente, eflquanto esdvcr cm consmrçào a nova sede.
de modo a liberar o imóvel de propriedade da Ameosc para a posse imedâta daqueJe que
adquirir o imóvel, pois que o edital lançada previa que a posse do bem somente seú
tepassada ao adquirente apôs 12 (doze) meses período este que a associaçào continuana
exercendo suas atividades no local. Dando continúdade à reunião, houve a apresenta@o
da proposta de ralizar o 1" Congresso de Àgropecuária Inovadora da reg'ião da Ameosc, o
que foi aprovado pelos presentes tendo sido estipulado que o evento deveú acontecer até
a data de 15 de iunho deste ano e que a eqüpe administrativa da Àmeosc e diretona
possuem autonomia pxa ralizt todos os encaminhamentos necessários com vistas a
tahza$o do everto. Ouro ponto da pauta posto em deliberação foi a ptoposta de
rnplanaçâo de Licenciamento Ambienal através da AI{EOSC ou através do CONDER"
pois a demora da liberação de licenças é enftentando por todos os municípios e rq)ercute
da movimentação financeira dos municípios, sendo unanime a necessidade de buscar
altemativas paÍir se resolver a situação. Na oportunidade, estiveram presentes e
manifestaram-se representântes do IMÂ - Instituto do Meio Âmbiente os quais repassaram
informações acerca do atual cenáno do órgão, com teduzido quadro de servidores e
demanda bastante grande de tnbalho, fazendo com que a análise e liberação de peditlos de
licencramento ambiental tomem-se bastante morosos. Expuseram sobre a possibiüdade dos
municipios cxpedirem licenciamento ambiental, pois se traa de atnibui@o comrün entre a
Unão, Estados e Municípios e a existência de lei complementar e resoluções dr-scplinando
a possibilidade e a forma como se daria o licenciamento ambienal a nivel muricipal.
Repassamm informações sobte licenciamento ambiental que esá sendo tealizada através de
outro consórcio, o CINVI, com bastante êxito e eficiência. Os rqrresentantes do IIvLA
também responderam a quesdonamentos apÍesentados pelos pÍesentes. Âpós isso,
considerando que as atividades de licenciamento ambiental somente podem ser rcal;nadrs
por órgãos públicos e que a AMEOSC não possú esta qualidade, deliberou-se que o
CONDER fará uma anfise mais detida acerca da possibiüdade/viabilidade e leg'alidade de
se implantar um progtamâ de ücenciamento ambiental, inclusive com a coleta de dados e
infotmações iunto ao IMÂ, para nrrn momento postenor, ern nol'a análise, ser deliberado
sobre a efetiva implanação do ptograma ou não. Nos assuntos gerais, o Presitlente
repassou informações da reunão r:llalbaü com o governador, rqrresentantes da FECAM
e das a-ssocüções de municípios, na qual houve o compromisso do lyrvernador deque
eventuais débitos do estado relativos a convênios antigos serão devidamente adimpüdos;
que estão asseguradas as emendas para deputâdos estaduais, apresentou proposta de que a
por onde a rodovà
consewação das rodovias esaduais seiam realzadas pelos m
<le clesenvolvimento
passa mediante coovenio e que em vrsta da extin$o
()
los
oe assocüções de m
rc5fonal ADRs seia firmada uma arccÍu eDtrc
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com a finalidâde de possibilitar que uma equipe de servidores estadrrais possa atu2r dentro
da^s assocrações realizando trabalhos burocráticos e de avalia$o dos convênio com o
Estado, possibfiando assim um elo de comunica$o entre o Estado e os municípios. Âs
pÍopostas serão novamente debatidas e encaminhadas em nosso reuniâo que sera, ta)tzada
no mês de abril. Não havendo mais nada a discutir o Presidente §íilson Trevisan agradeceu
a pÍesença de todos, destacando a importância da participação dos presentes e dos
e.ncaminhamentos adotados para o fortalecimento dos municípios associados. Assim eu
Edina Gtasiela Tremea Spironello, la
Âta, que vai assinada por mim, pelo
Presidente e pelos demais, con
ta de
ça em anexo.

WIISON TREVISAN
Prefeito de São Miguel do Oeste
Presidente da AMEOSC

EDINÀ GRÂSIEI-A TREMEA SPIRONELLO
oAB/SC 2r.448
Âssessora Jurídica da AMEOSC
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