
ASSEMBLEIA GERÀL ORDrNÁRrA DA ÁMEOSC - ÂSSOCIAçÃO DOS
MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATÁRINA.

ÂTA N" 0t/2019 DE 07 (SETE) DE FEVEREIRODE 2019.

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove à 17:00 (dezessete) horas no
auditório da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC
reurdram-se para Assembleia Geral Ordinária da ANÍEOSC os senhores Prefeitos dos

Municípios ÂNCHIETA Prefeito Ivan José Canzi, BÂNDEIRÂNTE Prefeito Celso

Biegelmeier, BÁRRA BONITÂ Prefeito Moacir Piroca, BEIÀ{ONTE Vice Prefeito
Vilmar fusoni, DESCAIJSO Prefeito Sadi Inácio Bonamigo, GUAR-A.CIABA Prefeito
Roque Meneghmi, GUARUJÁ DO SUL Prefeito Claudio Junior Weschenfelder, IPORÀ
DO OESTE Secretário de Âdministração Jonas Kaiser, ITÂPIRANGA Prefeito Jorç
Welter, MONDÂi Prefeito Valdr Rubert, PALMÁ SOIÁ Ptefeito ClmmarJosé Mantelli,
PÂP-{ÍSO Prefato Valdecir Casagm.nde, SÂNTA HELFNA Prefeito Luiz Gluiz, SÃO

JoÀo DO OESTE Prefeito Fernando Bisao, SÃOJOSE DO CEDRoVice PrefeitoJosé

de Conto§ÃO MIGUEL DO OESTEprefeito §Tilson Trevisan e Vice Prefeito Alfredo
Spier, TUNÁPOLIS Prefeito Renato Paulaa, Secrerário Executivo da AMEOSC Âirton
Fontala, Técnico em Conabilidade da AMEOSC llcm Bariviera, Âssessora Jurídica da

AMEOSC Edina Grasiela Tremea Spronello, Diretora do Deparamento de Concursos

Públicos Udinara Vanusa Zanquetin, Assistentes Adminisrativos Diego Roddgo Canei e

Níaite tndianara Bonora. Iniciando a reunião, o Presidente da ÀMEOSC, Ptefeito de São

Miguel do Oeste, §íilson Trevisan deu as boas-vindas aos presentes, agradecendo pela

confiança em seu nome para presidir à associação e destacando que associa@o potencializa

a força dos municípios. Adentrando na pauta da Assembleia o primeiro assuflto a ser

abordado foi acerca de proposA para teadequação dos serviços de assessoria conábil que

são disponibilizados gratuitamente pela associação ao CIS/Ameosc com a disponibilzaçào
de técnico em contabüdade para ptestação dos serviços pertinentes, contudo, após uma

breve exposição sobre o âssunto, deliberou-se pela manutenção dos serviços como são

prestados, sem qualquer altera$o. Outro ponto da paua foi à necessidade de fortalecer a

assessoú prestada pela a-ssocia$o aos municípios na ata do movimento econômico tis
que se trata de setor de grande impotância e com muitos teflexos nos municípios. Nesse

sentido, houve consenso dos presentes aceÍca da necessidade de contrataÉo de funcionário
para oolpaÍ o cargo de Diretot de Movimento Econômico iunto à Âmeosc- Em vista desta

decisão e, em observâncà ao previsto no Estatuto Social da associação o Presidente colocou
em pauta o nome de Jacson Sonaglio para assumir o caÍgo de Dtetor do Movimento
Econômico argumentando que o mesmo iá vem atuando há vários anos como frrncionário
da entidade, no cargo de assessor de imprensa, e que possú formação superior em direito
e qualificação para assumir o cargo. Ainda, ern atenção às clisposições estâtutárâs, o
presidente colocou em deliberação a exonera@o do funcionário Jacson Sonagüo do cargo

de assessor de comuoica$o com carga hoáú de 20 (vtntq horas semanais a partir de 11

de feverúo deste ano, o que foi aprovado pelos presentes. Ato conúuo, delibelou-se

sobre a contratação deJacson Sonaglio para o cargo de Diretor do Movimento Econômico,
com salário de R$ 3.45523 (três mil, troceÍltos e cln uenta e crnco Íeâls e vúte e tres
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ccrtavos), c tgà hoúLi1 de 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 12 de fevereiro do
corrente ano, o que foi aptovado pelos presentes. Também foi deliberado sobre a
contrÀaéo de serviço terceirizado rra, ,Ú:e,, de comunicação pzrnr pÍest ú assessoú à

entidade. Foi exposto que o câÍga de assessor de imprensa da Âmeosc, com carga horária
de 20 (vmte) horas semanais vinha sendo exercido pelo funoonário Jacson Sonagtio que
agom foi exonerado e assumiá o movimento econômico e não terá disponibüdade para

fazer a publicidade/comunicação da entidade. Desse modo, o presidente suçdu que fosse

efetuada a contratação de serviço terceirizado parâ prestar assessoria, como forma de se

economizar recursos financeios eis que tal contratação ac ÍÍelzlra em menos encargos,

sendo de incumbência deste prestador ra,\zar a comunicaÉo/publicidade da associação

na mídia externa, acompanhando as assembleias e fazerrdo as diurlgações necessárias. Os
pÍeseÍrtes concordaaam com este eocaminhamento e Íestou deliberado que serào

consulados profissionais que anürm como assessoÍes de comunicação para se perquirir
acerca dos orstos para uma possível contÍatação. Restou discutido e ajustado também que

o prestadoÍ terceirizado de assessoria de comunicação será o responsável pela publiodade
da entidade iunto à mídia extema e comunidade, enquarto caberá ao funcionário Jacson
Sonaglio, embora atuâÍIdo no anÍgo de Diretor do Movimento Econômico, administrar,
gerir e alimentar o endereço eletrônico da Âmeosc, fazer,do toda a publicidade da página e

sua an:alização, acompanhando o portal de transparência e acesso às inforrnações,

rahzando toda a publicidade pertinente aos ceÍtames tealiz2d65 pela assocàSo, além das

publicações oficiais da entidade, sem qualquer gratificação ou ônus para a entidade,

incorporando para si aludidas atn-buições. O Presidente aptesentou ambém proposta para

reestrutuÍar os atuais colegiados de área em atuação existentes na Ameosc destacando a

unportância dos encaminhamentos adotados pelos colegiados, contudo expondo as

dificutdades a nivel dos município lá que existe uma grande quantidade de colegiados e que

pata participar de todas as reuniões realizadas constantemente servidores municipais

precisam se ausenâr de seus serviços, além dos custos gerados por estes deslocamento.

Diante disso, suçriu que os colegiados existentes serão redefinidos em áreas mú
abrançntes obietivândo uma iunção/concentração dos mesmos, com redução pam 11

colegiados, sendo eles: Colegiado de Âssistência Social, Colegiado de Ágricultura, Meio
Ambiente e Defesa Civil, Colegiado de Compms e Liciações, Colegiado de Contadores e

Controladores Intetnos, Colegiado de Cultura e Turismo, Colegiado de Educa$o e

Nutricionisas, Colegiado de Esportes, Colegiado de Infraestrunra, Planeiamento e

Gestotes Municipais de Convêaios, Colegiado de Movimento Econômico e Tribuuçào,
Colegiado de Âdministração e Recursos Humanos e Colegiado de Saúde e Vigilâncra

Sanitíria A proposa apreseotâda foi debatída e aprovada pelos preserrtes. Em seguida

foram tepassadas informaçôes sobre os encaminhamentos das assembleias realizadas pela

FECAM, FIGEM, CIGÀ E ARIS, bem como que todos os repÍesentantes da Ameosc

írdicados pan fazet parte das diretoús das aludidas entidades efetivamente passarão a

integrar as diretorias eleitas o que fiarânte a Íepresentatiüdâde da associação. OutÍo ponto
de pauta foi à obrigatoriedade de tc:alizaf'o de cadastro de atiüdade econômica da pessoa

fisica - CÂIIPF - com a estipulação de novo prazo. Sobre o assunto, o técnico em

contabilidâde da Ameosc tepassou informações sobre a obrigatoriedade de cadastro para

todas as pessoas que atuam em atiüdade econômica através de cadastro de pessoa fisica

CPF e da necessidade de os municípios irem se estmhrrando para atender esta necessidade

e tambéÍn trzrá refleros econorrucos aos ctando indusive no
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movimeÍrto econômico destes. Dando continúdade a assembleia houve a apresentação dos
contràtos de serviços celebrados pela AMEOSC para o ano de 2019. Sobre este a^ssunto o
Secretário Executivo da associação expos aos presentes comparativo dos contÍetos
formelizados peJa entidade que foram renovados no ano de 2019 com os respectivos
lzlores e índices de reaiustes fornecidos, bem como repassando infonnações pertinentes
aos serviços cootratados. Âpós fotam rqrassados informações sobre os encaminhamentos
que estão sendo adoados paÍa o processo de leilão do atual imóvel da ,{MEOSC. Sobre o
assunto o presidente relatou aos pÍesentes acerca, da, nomeâÉo de comissão especial de

avoJn$o do imór'el que se reuniu e estipulou o rzlor mínimo do imóvel em R$ 880.000,00
(oitocentos e oitena mil teais), sobre a nomeação de comissão permanente de licitação, de

leiloeiro e equipe de apoio, bem como do ptocesso de elaboraçâo clo respectil'o edial de

leilão público presencial que será lançado em bteve. Sobre a elabora@o do referido edial o
Presidente expos que o mesmo esú em fase final de elaboração e que dentre as condições

de pra-xe a sugestão seria constar que o !'alor minimo para a alienaSo do imóvel seá o
rzlor da avaliação - R$ 880.000,00 - que o vencedor deveá promover o pagamento de sinal

no valor de 20% (vinte por cento) do lance oferecido no pÍítzo de até 01 (um) dia úul após

a tal;naçío do leilão, que o valor remaflescente deverá ser pago trum prâzo máximo de 15

(q"i*9 dias da ra.liza.$o do leilão, que o vencedor que não promover os pag,rmentos nas

condições previstas deverá pagr uma multa na otdem de 20Y, (vinte por cento) do valor

do lance e que a Ameosc se reseÍvana o d eito de permanecer u lizando o imóvel, sem

qualquer ônus, pelo período de 01 (um) ano após a efetivação da transferêncà de

ntularidade do imóvel perante o oficio de regstro civil comPetente, sendo sugerida a data

de 22 de março do corente âno p arz t raJtzação do leilão. As suçstões apÍesentadas forÀm

aprovadas por unanimidade, detetminando o presidente que seiam adotadas as providencias

necessárias paÍa os encaminhamentos pertinentes. O presidente expos ainda que estào

sendo adotados os encamiÍrhamentos necessários com vistas à conúatação de proietos

arquitetônico, elétrico, civil, hidráúco e acompanhamento da obm, para a construção da

nova sede da entidade. Também foi discutido sobre o calendário de reuniões para as

assembleiâs dos prefeitos pafa o ano de 2019, tendo sido definido que as assembleiâs

acontecerâÍn sempÍe na segunda quina feira do mês, as 14:00 horas, bem como que

poderão ser realizadas reuniões descentralizadas nos municípios associados, para prestrgiat

eventos oficiais/ feiras dos municípios que assim deseiarem, os quais deverão encaminhar

pedido nesses teÍmos para fins de adequação do calendário. Dando scquência, os pÍesentes

discutiram sobre a ry tzação de competições esportivas de integração envolvendo os

servidores municipais - iogos da AMEOSC- e demais competições esportivas gue também

são realizados pela associação, como iogos da terceira idade, copa iuniores sub 14 e sub 16

boEo 23 e bocha rolada. Em visa da falta de consenso sobre o assunto, delibetou-se que a

discussão sela ralir:aLda pelo setor técnico iunto ao Colegiado de Esportes que possui

reunião marcada para data próxrma e que de acordo com os encaminhamentos adotados

pelo colegiado o assunto seia traAdo direa e individualmente por cada município com seu

setor de espofte, comunicando-se a associação sobre as decisões tomadas. O Presidente da

a-ssocia@o apresentou aos demais também Proposta para tez)intSo de assembleias

eletrônicas para discuú questôes administrativas e de pequena proporção de modo que as

assembleras presenciais dâ AMEOSC sejam destinadas para trÀtar de assuntos estÍatégicos

e de maior enverga.dura. Sobre o assunto, deüberou-se que a pÍoposta âpresentada seú
anahsada e ÍtulaÍnente colocada em delibera@o. Em foi concetlido um
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pequeno espaço da reunião paÍ:r que â Secreúú Executiva do Conder repâssasse algumas
informações sobre o consórcio e, pan tanto, fez uso da palal"ra a Sm- Jussara Salete
Reginatto que trouxe informações sobre o projeto da usina de asfalto e dos
encaminhamentos para a libera@o dos respectivos reorsos, além de informações sobre os
procedimentos liciatórios realizados pelo consórcio com comparativo dos valores
praticados e da economia gerada aos cofres públicos com a aquisi$o de itens através de
compras compartilhadas. Por fim, houve a apresentação de proieto de produ@o de energra
a partir de tesíduos sóüdos urbanos através de pÍocesso térmico de conversão em energia
elétrica. Para tlnto fez uso da palarra o Sr. Patrick Miola, Diretor Executivo da emptesa
DNA Apoio Administrativo Ltda da cidade de Ereúim, RS repassando informações sobre
o proieto desenvolvido pela referida empresa, bem como a possibüdade de se firmar termo
de parceria com a associação obietivando uma diminuiSo de custos aos cofres municipa:s
pertinentes aos custos de destinação fn:al/ xerto sanitário do lixo produzido pelos
municipios, além de retorno de recu.rsos financeLos decorrentes de parte da eletricidade
produzida através de descontos em faturas de enagia elétricas de órgãos públicos. Sobre o
assunto, deliberou-se que seú autorizado que a ciada empresa realize estudos técnicos de
viabilidade econômica financeira, iurídico institucional e modelaçm de concessão, além de
apresentaÉo de proietos, estudos, levantamentos e inves I ções relativas à disposÇo dos
residuos sóüdos urbanos dos municípios que compôe a Ameosc, tudo sem qualquer custo
para a enndade e que após a apresentação desses dados e documentos, os mesmos serão

deüdamente analisados lelando-se em conta aspectos obietivos amparados em criteriosa e

justificada anáIise de custo/befleficio para, posteriormente, em sendo o caso, serem
adoadas as providencias necessárias para a implana@o do projeto. Não havendo mais
nada a discuú o Presidente §íilson Trevisan agtadeceu a presençâ de todos, destacaÍrdo a

importância da participação dos presentes e dos encaminhamentos adoados para o
fortalecimento dos municípios associados. Âssim eu Edina Grasiela Tremea Spironello,
lawei a presente Â4, que vai
lista de presença em anexo.

Prcsidente e pelos demals, conforme

WILSON TREVISAN
Prefeito de São Miguel do Oeste

Presidente da ÂMEOSC

EDINA GRÂSIEIÁ TREMEA SPIRONELLO
oAB/SC 2r.448

Assessora Jurídica da ÂMEOSC

assurada
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