
 
 

AMOSC: Aos municípios referente cancelamento do JISMA  50º edição que 
seria sediado em 15 de abril pelo município de Serra Alta, devido a pandemia 
do Corona Vírus será realizado. 

 

TARCÍSIO GOMES DE FREITAS:  Ministro da Infraestrutura, referente a 
manifestação de insatisfação dos usuários da BR-282 fundamental rodovia 
federal que corta o Estado de Santa Catarina, em face do notório descaso das 
autoridades governamentais. 

 

THIAGO AUGUSTO VIEIRA: Secretário de Estado da Infraestrutura e 
Mobilidade: Manifesta insatisfação da conservação /manutenção das faixas de 
domínio das rodovias estaduais que acessam os respetivos municípios  SC-
157, SC-159, SC-160, SC-283, SC-470, SC-480 e SC-482. 

 

JÚLIO GARCIA: Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina: para conhecimento que os municípios de Guatambu, Ipuaçu, e 
Planalto Alegre tiveram suas contas bancárias do Banco do Brasil invadidas por 
hackers no mês de dezembro de 2019. 

 

PETER ERIC VOLF: Diretor Superintendente Usina Foz do Chapecó: reforçar 
a importância do projeto  FRAGMENTOS DE MEMÓRIA das  famílias pioneiras 
de Guatambu, com PRONAC 193561, aprovado na Lei Rouanet. 

 

CARLOS MOISÉS DA SILVA: Governador de Santa Catarina: solicita apoio 
referente a Emenda 815/2019, visando suporte financeiro os consórcios 
intermunicipais de saúde para ampliação ao acesso aos serviços de média e 
alta complexidade aos pacientes dos municípios. 

 

PROCURADORES DA REPÚBLICA: informações requisitadas endereço 
eletrônico e disponibilização em nossa página oficial. 

 

EDILEN STEINWANDTER: Presidente da Epagri, comunicar suspensão de 
repasse de valor de contrato. 

 

DAVI ALCOLUMBRE: Presidente do Senado Federal, manifestação de apoio 
ao projeto de lei complementar 149/19 aprovado na câmara dos deputados. 

 

André Motta Ribeiro: Secretário de Estado da Saúde – SES, solicitação de 
materiais de insumo e equipamentos diversos e profissionais de saúde. 

 



OSMAR ARCANJO DE OLIVEIRA: Diretor do Hospital Regional do Oeste, 
convite para participar da assembleia geral da Amosc por videoconferência e 
expor aos prefeitos sobre o cenário da pandemia dificuldades e 
enfrentamentos.  
 
Gladimar Aroldi: Presidente da CNM, apoio a unificação das eleições gerais 
2022. 
 

Davi Alcolumbre: Presidente do Senado Federal, referente apoio a unificação 
das eleições gerais 2022. 

 

RODRIGO MAIA: Presidente da Câmara dos Deputados, manifestar apoio a 
unificação das eleições gerais 2022. 

 

ELISÂNGELA DA SILVA: Secretária de Saúde de Coronel Freitas e 
Coordenadora do Colegiado Intergestores Regional - CIR, referente 
capacitação preparatória aos profissionais da educação para retorno das aulas 
presenciais na rede municipal de ensino da região da Amosc. 

 

RONALDO CARIONI BARBOSA: Superintendente do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transporte-DNIT –SC, solicitação de instalação dos 
radares para fiscalização eletrônica de velocidade, instalados nos perímetros 
urbanos que possam ser padronizados a 60km/h, bem como a sinalização de 
todos os instrumentos de fiscalização fiquem com visualização clara para os 
usuários. 

 

DIEGO BARBIERO: Promotor de Justiça da 10ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Chapecó, resposta ref: Noticia de Fato nº 012020.00009081-2 
prestação de serviços técnico e administrativos aos 20 municípios da região da 
Amosc. 

 

PAULO WEISS: Presidente da Fecam, referente a comunicação pela não 
participação na edição dos Jogos Abertos do Estado de Santa Catariana 
(JASC) agendado para o ano de 2020, devido as restrições no avanço do 
coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


