
APRESENTAÇÃO

Um novo mandato se inciou neste ano com muitos desafios. Uma nova
geração  de  Prefeitos  sintonizados  e  atentos  as  questões  que  envolvem  os
municípios, muitos expectativas criadas e as demandas crescentes da sociedade,
exigem das entidades municipalistas uma postura mais agressiva no sentido de
dar conta as mudanças propostas.

 Podemos citar como fatores positivos a harmonia e a integração entre os
Presidentes  das  entidades (AMOSC, CIS-AMOSC,  CIDEMA e SAGA),  que  de
forma  conjunta  souberam  conduzir  com  serenidade  este  momento  difícil  que
passamos  e  de  forma  inteligente  propuseram  uma  revisão  do  planejamento
estratégico e definição de ações conjuntas para o bem comum dos municípios. 

Com a queda das arrecadações os municípios da microrregião adotaram
medidas  de  contenção  de  despesas  e  ajustaram  as  contas  com  auxílio  da
assessoria técnica da AMOSC 

O  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 marcaram de forma positiva mais um ano de muita luta e sacrifício.

O fortalecimento do movimento municipalista através de parcerias com a
FECAM  e  a  CNM,  citando  como  exemplo:  a  conquista  de  1%  do  FPM,  o
parcelamento da dívida previdenciária, a redistribuição do ISS, a Ajuda Financeira
aos Municípios, a ampliação do prazo para pagamento dos Precatórios, O auxílio
financeiro para o fomento das exportações e a derrubada do veto do encontro de
contas,  lutas permanentes do movimento através de articulação e mobilização
constante junto ao Governos Federal e Estadual, Congresso Nacional e ALESC.

O compromisso permanente 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
planejamento regional.

Chapecó, SC, 31 de dezembro de 2017.
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