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ASSEMBLÉrÂ GERÂL ORDrNÁRrA DA AMEOSC - ASSOCTAçÃO DOS
MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA.
ÂTA N" 0t/2020 DE 07 (SETE) DE FEYERETRO DE 2020.
Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte às 09:00 (nove) horas no auditório
da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC
reuniram-se para Assembleia Geral Ordinátia da AMEOSC os senhores Prefeitos dos
Municípios ANCHIETA Prefeito Ivan Canci, BÂNDEIRANTE Prefeito Celso
Biegelmeier, BARRA BONITA Prefeito Moacir Piroca, BEIÀ,ÍONTE Geoésio
Bressàni, DESCANSO Prefeito Sadi Inácio Bonamip, GUARLUÁ DO SUL prefeito
ClaudioJuniorWeschenfelder, ITAPIRÂNGAJorç Welter, MONDAÍ Prefeito Valdir
Rubert, PARÁISO Valdecir Casagrande, SANTA HELENA Prefeito Luiz Gluitz, SÀO
JOÀO DO OESTE Prefeito Femando Bisrgo, SÃO JOSE DO CEDRO prefeto
Antonio Plínio de Castro Silva, SÃO MIGUEL DO OESTE Prefeito Wilson Trevisan,
T'UNÁPOLIS Prefeito Renato Paulata, Arton Fontana, Secreúrio Executivo da
AMEOSC; Jussara Salete Reg,inatto, Secreúú Executirz do CONDER;José Francisco
Mora, Dketor do CONDER; Âdir Faccio, Diretor Geral da ARIS, Cados Hennque
Iangner, Engenheiro Sanitarisa da ARIS; Jacson Sonaglio, Diretor do Movimeoto
Econômico da AMEOSC; Márcia Herbert assessora da Câmara de Vereadores de SMO;
Márcio Luiz Cristofoli, Juiz da Comarca de SMO; Everaldo Di Berti, Presidente da
Câmara de Vereadores de SMO e Edina Grasiela Tremea Spironello, Âssessora Jurídica
da ÂMESOC. Inicàndo a reuoião, o Presidente da ÂMEOSC, Prefeito de SãoJosé do
Cedro, Antonio Plinio de Castro Silva deu as boas-vindas aos pÍeseÍrtes e concedeu a
palavra. ao Diretor GeÍal da ARIS Âdir Faccio que na opoÍtunidade apresentou o novo
servidor da agêncâ, Cados Henri<1ue Langner, que após aprovação em Concurso
Público assumiu o cargo de Engenheiro Sanitarisa juoto a ÂRIS e passaá ar.) Í na.
^ assunto
reg'ião da Âmeosc. Âdentrando na pauta da Assemblsa da ÂMEOSC o pdmeiro
a ser abordado foi sobre a contratação de funcionátio para substituir funcionána em
ücença matemidade que atua iuÍrto ao Departamento dos Concursos Públicos. Sobre o
assunto explanareÍn o Presidente e o Secretário Executivo da assocàção expondo sobre
a grande demanda de trabalho do deparamento de concursos públicos, sobre a
necessidade de atuação dos funcionários do deparameoto na aplicação dos processos
de seleção que ocoÍrem aos sábados e domingos, além dos trabalhos realizados durante
o normal expediente da semala, que o deparamento conta com apenas 03 (três)
funcionários e que uÍra funcionária esteve bastânte afastada, nos últimos meses em
decorrência de licenças médicas e que agora gr.,zrâ de auxfio matemidade e férias
ficando afasada do trahalho por 05 (crnco) meses e que parÀ supdr a necessidade do
departamento outros funcionários da AMEosc estão au-xiüando nos trabalhos dos
concursos públicos. Diante desse cenário e da crescente demanda de trabalho do
deparamento de concursos públicos foi aprovada a contratação de um funcionário para
o cargo de Assistente/Assessor Administrativo para atuar iunto ao setor. Outro ponto
da paua foi acerca da liciação da parte estrutuiâl da nova sede da assocàção, com a
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assinatuÍâ do contrato com a emprese vencedora do certame e entÍega. da respectiva
ordem de serviço. Quanto ao assunto fez uso
pila.un o Presidente da AMEOSC
relaando acerca do processo ücitatório
:za;do e de que apenas uma empresa
participou, em que pese à dirulga çáo da, hciação e coÍrtatos rco)iztdos com várias
empresas do ramo que não tiverem interesse em participar ou não atendiam aos
reqüsitos exigrdos. A empresa parucipante e que se sagÍou vendedora para a construçào
da parte estrutuÍal da nova sede da AMEOSC foi à empresa Pre-Moldados ,{rtelaç
Ltda da. cidade de Guaraciaba pelo valor de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarena mil
reais) cuio representaÍrte estava pÍeseÍrte na assembleia, tendo sido efetivada a assinatura
do respectivo contrato e da ordem de serviço para o início das obras. Ainda sobre a
construção da nova sede da ÂMEOSC o Presidente apÍesentou projeção financeira no
sentido de que os valores que a associação dispõe não serão suficientes para a conclusão
da obra e que pÍovâvelmente seá necessário um aporte financeiro dos municípios e que
opoÍtuflamente deveá ser feia a discussão sobre esta situaçáo. Em seguida foi discuúdo
sobre o repasse de Íecursos financeiros à Casa de Apoio existente iunto ao Hospial
Regional do Oeste. Nesse sentido e conforme pedido eferuado pelo Presidente, o
Secretário Execuúvo da ÂMEOSC Íepassou aos presentes informaçôes levanadas
sobre a Casa de Apoio relaando que o valor cobrado dos usuános pela utilização do
espaço é de R$ 170,ü.) dürio e que cerca de 20 pessoas da região da AMEOSC u- tizam
o espaço durante o mês, bem como que a assocàção tepassa mensalmente a entidade o
valor de R$ 1.500,00 a tínrlo de contÍibüção. Drante dessas informações, os prefeitos
deliberaram que, em vista da contÍibüção mensal efetuada pela assocâção, o valor da
contrapartida cobrado das pessoas que peÍÍnanecem da casa de apoio em fotma de üâr:a
é muito elevado e deüberou-se que seiam firmadas tratativas com ÍepÍesentÀntes da Casa
de Apoio no sentrdo de que, face a contÍibuição mensal rqrassada pela AMEOSC, as
pessoas da regüo de abrangência da AMEOSC que precisarem peÍÍnaneceÍ
c sa.
esteiam isena do pagameÍrto de valores a título de dárias ou que seia cobtado valot
diferencàdo, com descontos de no mínimo 30% (trinta por cento). Na sequencà, foram
repassadas informaçôes e encaminhameÍrtos referentes à assembleia da FECÁM
rczlizrü no final do mês de ianeiro do coÍÍeflte ano, tendo se manifestado o Secretário
Executivo da Ameosc e
Prefeito Paulata, que iuntamente com
Presidente
participaram da refedda assembleà, relaando informaçôes sobre os temas abordados
referente a publicidade em ano eleitoral, bem como sobre a presação de contas e eleição
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de novas diretorias da ARIS, CIGÂ, EGEM e FECAM. Dando continuidade

a
assemblera, houve a manifestação do Juiz de Direito da Vara Ctiminal da Comarca de
São Miguel do Oeste, Dr. Márcio Cristofoü, que explanou sobre proieto de instalação

de Casa de Apoio para Mulheres Vitrmas de Violência Doméstica. O magistrado
epresentou informações e dados sobre a gravidade da violêncà doméstica contrâ as
rnulheres e dos reflexos que o ato causa em toda a famíia e por consequência na
sociedade e nos próprios entes públicos, bem como acerca. da casa de apoio existente
na cidade de Chapecó, a qual efetuou visia. Relatou que iuntamente com a Câmaa de
Vereadores de São Miguel do Oeste esú aruando no sentido de ser possível a instalação
de uma casa de apoio com vistas a abrigar temporária e provisoriamente as mulheÍes
vítimas de violêncà doméstica, presh.ndo-lhe toda a assistência que precisam e que
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merecem Ítesse momento deücado, íras que em virnrde dos custos para implanação e
manutenção desse proieto o mesmo se torna invável peÍa apenas um município, mas
que agregando os municípios da ÂMEOSC tÃvez o proieto tivesse mais ràbrlidade
financeira, ressaltando que ineviavelÍnente o proieto trazia custos para os municipios
acaso aderissem ao proieto. Após a explanação, houve a deliberação que inicialmerrte,

cada município fará uma análise, iunamente com o setoÍ social, sobre a
necessidade/vâbiüdade do proieto, de acordo com sua realidade, para que
posteriormente o tema seia Írovamente debatido com tais informações. Também foi
debatido acerca dz siruação das rodovias BRs 163 e 282 e sobre o tema manifestou-se o
Presidente relatando informações sobre andamento e valores de projetos de recuperação
das rodovias. O tema foi debatido eÍrtÍe os presefltes que demonstraram mais uÍna vez
a preocupação com o estado das rodovàs federais existentes na região e da fala de
recursos orçados para trabalhos de manutençâo e recuperação sendo deliberado que seja
açndada reunâo com o Ministro dos Transportes, em Brasílix, para discutir sobre o
assunto para o que deverá haver uma mobilização de todos os municípios com seus
prefeitos, além da participrçío de representantes dos mais diversos setores da
comunidade, bem como de depuados das bancadas esaduais e federais para que a
reivindicação tenha mais força e represenatividacle na busca de um resultado favorável.
Outro tema constante da pauta foi a;cerca da rcaltzaçáo do 3" Congresso de Municípros
do H,xtremo Oeste de Santa Caarina sendo deliberado que, em que pese a importâocà
do evento, Íreste arro, em virtude das eleições e de açndas de datas, o mesmo não será
rca.hzacJo. Nos assuntos çrais, o presidente Íelatou acerca de pedido apresentâdo pelo
Presidente do Conder de que a associação disponibüzasse assessoria jurídica por maior
período do que o que vem sendo prestado em face da grande demanda do consórcio no
setor administrativo desencadeado pelos vários pÍogramas que estão sendo realizados.
Para tanto o Presidente colocou em deüberação que a caÍge horárà da assessora iurídica
da AMEOSC hoie de 16 horas semanais seia aumentada para 20 horas semanais, com
proporcional aumento de sa!ário, e que a mesma passe a prestaÍ assessorameÍrto iurídico
taoto à assocàção quanto ao CONDER na medida de suas necessidades, arcando a,
AMEOSC com o pagamento do respectivo salário. Houve posicioÍramento favoável e
unânime dos presentes acercz da elevação da carga hoária e do salário da assessora
iuridica da AMEOSC, nos moldes erpostos, alteração esta que deveá se dar a partir do
próximo mês de março. Também fez uso na palavra nos assuntos çrais o prefeito de
São João do Oeste Fernando Bisigo expondo sobre eÍrcamiÍrhameÍrtos reaüzados em
coniunto com associação de municípios do Esado do fuo Grande do Sul para a
construção de ponte sobre o fuo Uruguar na cidade de Iapiranga e que na condição de
membro da Comissão formada no âmbito da ÂMEOSC paaicipou de reunião rea)lzada
na qual foi sugerida t tealização de parceria com a universidade de Uniiuí para
elaboração de estudos, documenrário e livro sobre a necessidade da obra que teria um
custo de R$ 30.000,00 (tdna mil reais) que seria dividido entÍe as duas assocàções.
Sobre o assunto manifestou-se também o prefeito de IaprrangaJorç Welter que relatou
sobre reunião e encaminhamentos sobre o teÍrul realizados no Ministério dos
Transportes na qual o Ministro já tetta. sirrakzado favoravelmente á elaboração do
projeto por técrucos do mrnistério de modo que talvez não fosse necessário realizar
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investimentos no sentido de se demonstrar a necessidade/vrabilidade da obra. Em vista
disso deüberou-se que seia agendada urna reunião entÍe os presidentes das duas
associações e dos membros das comissões formadas por cada associação para que a
questão seja discutida, bem como para se definir ações e encaminhamentos que serão
adotados em busca do obietivo pretendido. Não havendo mais nada a discutir o
Presidente Antonio Plínio de castro e Silva agradeceu a presença de todos, destacando
a imporrância da participação dos presentes e dos eocaminhamcntos adotados pLrL o
fortalecimento dos municíp 1()S
S. Âssim eu Edina Grasiela Tremea Spironello,
lavrei a pÍeseÍrte Aa, que
ass
por mim, pelo Presidente e pelos demais,
conforme lista de pÍesença ern a.nexo.

ANTO

U;

PLINIO
TRO E SILVA
feito de São José do Cedro
residente da AMEOSC

,.(
ED INA GRÀSIELA
SPIRONELLO
OAB SC
Assessora Juridica da AMEOSC
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