
PRINCIPAIS CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS

Todos os Prefeitos da AMOSC - O Secretario de Estado do Planejamento e

presidente do Conselho Estadual das Cidades, convoca para a 6ª Conferência

Estadual das Cidades em Florianópolis com o tema “ Função Social da Cidade

e da Propriedade: Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”.

Murilo Flores – Secretário de Estado do Planejamento – Atendendo a

solicitação, estamos indicando os representantes da AMOSC, para compor as

Câmaras Temáticas do Núcleo Estadual de Desenvolvimento e Integração da

Região da Faixa de Fronteira de Santa Catarina.

Diego Alves – Presidente da ACAMOSC – Lembrando a data dos JISMA em

02 de abril, que visam a integração dos Servidores Públicos, Prefeitos e Vice-

Prefeitos e Vereadores de nossa microrregião, solicitamos agendamento em

vosso cronograma de atividades.

Ricardo Augusto Demarchi – Oficial do Registro de Imóveis de Chapecó –

Solicitação e esclarecimento deste órgão, quanto aos fundamentos legais para

a exigência de identificação de áreas, informação das medidas perimetrais e

localização das estradas municipais nas propostas de retificação administrativa

de imóveis rurais. Da mesma forma solicitamos a fundamentação legal para

exigência por este órgão da geração de matrículas independentes em áreas

rurais cortadas por rodovias, mesmo quando uma das áreas em questão for

inferior a vinte mil metros quadrados, contrariando inclusive o entendimento do

INCRA para parcelamento de imóvel rural.

Helena Antonia Salton – Oficial do Registro de Imóveis de Quilombo –

Solicitamos esclarecimento deste órgão, quanto aos fundamentos legais para a

exigência de inserção de coordenadas georreferenciadas, nos processo de

parcelamento de solo e retificação administrativa. Solicitamos a motivação



deste órgão quanto a troca do termo “desmembramento” até então usado, pelo

termo “desdobro”, visto que tal esclarecimento se faz necessário para o

estabelecimento de critérios e alterações nos procedimentos internos da

administração municipal, para expedição de alvarás e possíveis alterações nas

leis municipais de parcelamento de solo.

Luis Roberto Herbst – Presidente do TCE/SC – A AMOSC, atendendo ao

pedido do Colegiado de Contadores e Controladores Internos, solicita a esta

egrégia corte de contas a prorrogação do prazo para envio do e-Sfinge

referente ao 1º bimestre de 2016.

Igor Catalão – UFFS – Atendendo a solicitação a Associação do Municípios do

Oeste de Santa Catarina – AMOSC – apoia a realização da VI Semana

Acadêmica com o tema “Redes urbanas: cidades e papéis”, organizado pelo

curso de Geografia.

Plinio Seidler – Presidente em exercício da FUNDESTE – Considerando o

pedido de afastamento do Prefeito de Cordilheira Alta Alceu Mazzioni, como

membro titular no Conselho Superior da Fundação Universitária do

Desenvolvimento do Oeste, indicamos para seu lugar como representante da

Associação do Municípios do Oeste de Santa Catarina – AMOSC o Secretário

Executivo Paulo Utzig, para integrar a Assembleia Geral da FUNDESTE.

Roselaine Vinhas – Secretária de Cultura de Chapecó - agradecimentos

pela liberação da bibliotecária Caroline Miotto Piccini, a museóloga Izabelle

Teíssa e o técnico Cledir Girotto para expor temáticas (museus e biblioteca

pública) no encontro do Colegiado de Dirigentes Municipais de Cultura

realizado em 28/06/2016.

ADR Chapecó – Atendendo a solicitação do Secretário Executivo de

Desenvolvimento Regional, Sr. Américo do Nascimento Júnior, referente ao

levantamento topográfico, na propriedade de Centrais de Abastecimento do

Estado de Santa Catarina, informamos que a solicitação foi prontamente



atendida, e todo o material necessário para esclarecimento do assunto foi

entregue ao Gerente de Infraestrutura, o Sr. Leonardo Colpani.

Luzia Lourdes Coppi Mathias – Presidente da FECAM – Resposta ao ofício

circular nº 098/2016 de 12/07/2016 que solicita a manifestação desta

Associação aos Projetos de Lei Complementar nº 0043.7/2015 e nº 004.8/2015,

através do presente, manifestar a posição da Associação dos Municípios do

Oeste de Santa Catarina – AMOSC que congrega 21 municípios.

Marcos Antônio Bedin – MB Comunicação Ltda – Devido a necessidade de

adequar o orçamento da receita a despesa, comunicamos a rescisão do

contrato pela prestação de serviços de imprensa e comunicação social firmado

com a AMOSC,

Everaldo Luis Casonatto – Presidente do Conselho de Administração do
SAGA – A AMOSC, comunica que não efetuará os depósitos mensais da

contribuição ao Instituto SAGA, considerando o que foi debatido em

Assembleia.

Vicenzo Francesco Mastrogiacomo – Presidente da FUNDESTE –

Conforme deliberação em Assembleia e atendendo o Edital nº

001/FUNDESTE/2016, indicamos representantes da AMOSC para integrar a

Assembleia Geral da Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste –

FUNDESTE, sendo titular Sr. Éder Ivan Marmitt – Prefeito de Sul Brasil, e

Suplente Sr. Paulo Utzig – Secretario Executivo da AMOSC.
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