
APRESENTAÇÃO

A AMOSC defende uma política de desenvolvimento voltada para a gestão
eficiente dos recursos, qualificação técnica e tecnológica dos municípios e o bem
estar das comunidades.

A  queda  das  arrecadações  municipais,  as  medidas  de  contenção  de
despesas e a qualificação dos servidores municipais marcaram 2015 na maioria
das administrações municipais

Os  municípios  da  microrregião  adotaram  medidas  de  contenção  de

despesas e ajustaram as contas com auxílio da assessoria técnica da AMOSC.

O compromisso da entidade é elevar o nível de eficiência das administrações,

por isso é uma associação de vanguarda, sintonizada com os desafios dos

novos tempos e condutora do processo de integração e planificação regional.

O fortalecimento do assessoramento municipal nas mais diversas áreas de
atuação  das  Prefeituras  visando  melhor  atender  a  demandas  dos  Prefeitos
principalmente em relação a projetos de engenharia para captação de recursos
tanto a nível federal como estadual, a integração dos servidores municipais com a
realização  dos  JISMA e  também o  fortalecimento  do  movimento  municipalista
através de parcerias com a Federação Catarinense de Municípios - FECAM, suas
coligadas  EGEM,  CIGA,  ARIS  e  da  Confederação  Nacional  dos  Municípios  –
CNM, citando como exemplo a conquista de 1% do FPM e o rateio do ICMS sobre
comércio eletrônico (compras pela internet) através de articulação e mobilização
das entidades municipalistas com o Governo Federal e o Congresso Nacional.

Destacamos como avanço neste ano a Termo de Cessão de Uso de Imóvel
com a Prefeitura de Chapecó para a construção da futura sede AMOSC.

Chapecó, SC, 31 de dezembro de 2015.

JOSE CLAUDIO CARAMORI
Presidente da AMOSC
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