
PRINCIPAIS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

Município de Chapecó -  Solicita  a  designação do Engenheiro  Agrimensor,

para atendimento exclusivo das demandas de topografia encaminhadas pelo

município de Chapecó.

Município de Paial - Solicitação de ingresso do Município de Paial na AMOSC,

justificado por razões de acessibilidade, tornaria ao município melhor condição

de acesso, atendimento e participação.

Agência  de  Desenvolvimento  Regional  de  Quilombo -  Convite  para

participar  do  Workshop  Regional  de  Desenvolvimento  e  Redução  das

Desigualdades Regionais - “Crescendo Juntos”.

Grupo de Apoio à Prevenção à Aids e Defesa dos Direitos Humanos e

Sociais - Convite para abertura da Exposição Fotográfica “Violência Contra a

Mulher: Um Olhar Anterior”.

Município de Arvoredo - Coloca a disposição para sediar a Edição 2017 dos

Jogos de Integração dos Servidores Municipais da Microrregião.

Universidade Federal da Fronteira Sul - Convida os Prefeitos e Secretários

Municipais de Saúde, para uma visita à UFFS, para apresentação dos cursos

na área  de  saúde (Enfermagem e  Medicina)  e  possíveis  parcerias  com os

municípios.

Instituto de Desenvolvimento Regional - Solicita a cedência da funcionária

Marlene Aparecida  Muniz  de  Andrade,  para  o  Instituto  SAGA,  onde deverá

desenvolver a função de Diretora Presidente, a qual foi exercida pela mesma

no período de fevereiro de 2009 à novembro de 2016.



Ministério  Público  do  Estado  de  Santa  Catarina  –  10ª  Promotoria  de

Justiça da Comarca de Chapecó -  Solicita encaminhamento de eventuais

estudos/pareceres  realizados  acerca  de  requerimento  de  loteador

encaminhado pelo Município de Caxambu do Sul, com o intuito de alterar o

Plano Diretor, no tocante à transformação de Zona de Recuperação e Proteção

Ambiental para Zona de Ocupação Urbana.

Escola  de  Gestão  Pública  Municipal -  Convite  para  Assembleia  Geral

Extraordinária  da entidade em comemoração aos 10 anos de existência da

EGEM.

Serviço  Aéro  Policial  de  Fronteira  –  SAER  FRON –  Solicitação  de

mapeamento de comunidades que formam o interior dos municípios atendidos

pelo Serviço Aeropolicial de Fronteira - SAER/FRON.

Agência  de  Desenvolvimento  Regional  Chapecó -  Solicita  análise  de

levantamentos planialtimétricos referente a Obra do Radar Meteorológico do

Oeste (Obra da Secretaria de Estado da Defesa Civil).

Gabinete do Deputado Celso Maldaner - Convida a Presidente da AMOSC,

para  uma  reunião  com  a  presença  do  Ministro  dos  Transportes,  Maurício

Quintella e do diretor Geral do DNIT, Valter Casemiro Silveira.

Universidade Federal da Fronteira Sul -  Solicita apoio à realização da VII

semana  acadêmica,  que  terá  como  tema  “Chapecó-SC:  Geografias  do

Centenário”.

Município  de  Sul  Brasil -  Convida  para  prestigiar  o  26º  Aniversário  de

Emancipação Político-Administrativa de Sul Brasil.

Câmara  de  Vereadores  de  Chapecó  - Convida  para  I  Ciclo  de  Debates:

“Desenvolvimento  Urbano  de  Chapecó:  Pensando  os  próximos  anos”,  que

acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro de 2017.



Ministério Público Santa Catarina - 9ª Promotoria de Justiça da Comarca

de  Chapecó  Curadoria  do  Meio  Ambiente -  Solicita  informações  dos

servidores  integrantes  do  corpo  técnico,  responsáveis  pela  aprovação  dos

projetos,  podem  ou  não  prestar  serviços  particulares  pessoalmente  ou  por

intermédio de pessoas jurídicas nos municípios da AMOSC.

BRIPAM -  Convida os Prefeitos  a participar do Encontro Transfronteiriço “Rota

do  Milho”  nos  dias  15  e  16  de  Setembro,  em  Encarnación,  Capital  do

Departamento de Itapúa, República do Paraguai.

Gabinete do Deputado Federal Valdir Colatto - Convida para participar do II

Encontro Brasileiro de Ovinocultura - Leite e Corte, no dia 13 de outubro de

2017, no salão de Atos da Unochapecó.

Tribunal de Contas de Santa Catarina - Convida para participar do I Fórum

TCE Educação: A Efetividade dos Planos de Educação em Santa Catarina.

Município Planalto Alegre - Convida para participar das comemorações de

aniversário do Município. 

UNOESC  -  JOAÇABA -  Encaminha  exemplar  do  Livro:  Centenário  do

Município de Joaçaba para a Associação e seus municípios.

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Encaminho cópia do

Projeto de Lei PL./0409.0/2017 de autoria do Deputado mauro de Nadal, que

altera a lei  que dispõe sobre a proibição, em todo o território do Estado de

Santa Catarina, da capina química.

Ministério  dos  Transportes,  Portos  e  Aviação  Civil -  Referente  a

Revitalização das BR's 282, 158 e 163, encaminhamos a Vossa Senhoria o

ofício  nº  8285/217/ASSAD/GAB-DG/DNIT  SEDE  DNIT,  do  Departamento

Nacional  de Infraestrutura de Transportes -  DNIT,  contendo esclarecimentos

sobre o pleito em questão.



Federação  Catarinense  de  Municípios - Referente  ao  processo  eleitoral

FECAM,  informamos  que  a  eleição  será  realizada  dia  31  de  janeiro  2018,

conforme o artigo 34, § 2º prevê, é facultada a cada Associação a indicação de

até  três  prefeitos  para  compor  as  chapas  que  concorrem  à  eleição  da

Federação,  neste  mesmo  encaminhamos  cópia  do  Edital  de  Convocação,

Resolução nº 13 e a minuta de ofício para indicação dos prefeitos.

Federação Catarinense de Municípios -  A FECAM e o Colegiado Estadual

de Secretários Municipais de Agricultura – COSASC agradecem o apoio na

realização  do  Seminário  Estadual  sobre  Saúde  Animal  e  Humana:  As

consequências econômicas e sociais da Brucelose e Tuberculose, que ocorreu

em 27 de outubro de 2017 em Chapecó.

Federação  Catarinense  de  Municípios -  Solicita  apoio  dos  Prefeitos

Municipais,  Secretários  Executivos  para  mobilização  junto  aos  Senadores

Catarinenses no que tange à aprovação da PEC nº 29/2017, que altera o artigo

159  da  Constituição  Federal  para  determinar  que  1%  dos  recursos  dos

Impostos de Renda e sobre Produtos Industrializados seja destinada ao fundo

de Participação dos Municípios no mês de setembro de cada ano.


