
 

RESUMO DAS ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES DE PREFEITOS REALIZADAS 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA nº 363, realizada em 07 de Janeiro de 2021, 
no Auditório da Amosc com os seguintes assuntos:  
 

1. Abertura da Assembléia Geral Ordinária da AMOSC pelo Senhor Glauber 
Burtet - Prefeito de Caxambu do Sul e Presidente da AMOSC; 

2. Eleição Conselho Fiscal para mandato de 2021; 
3. Eleição da Secretaria Executiva e para mandato de 2021; 
4. Indicação  dos Prefeitos da Amosc, para compor a chapa das eleiçôes da 

FECAM, CIGA e ARIS. 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA nº 364, realizada em 30 de março de 2021, 
por Videoconferência através da plataforma do Google Meet, com os seguintes 
assuntos:  
 

1. Abertura da Assembléia Geral Ordinária da AMOSC pelo Prefeito Paial e 
Presidente da Amosc, Névio Antônio Mortari; 

2. Apresentação de um resumo das atividades desenvolvidas em 2020; 
3. Apresentação do Plano de metas para 2021; 
4. Apresentação de demonstrativos contábeis e demonstração dos 

resultados do exercício e o balanço patrimonial do exercício de 2020, 
ambos documentos já aprovados pelo Conselho Fiscal; 

5. Aprovação do Plano de Metas e Orçamento para 2021; 
6. Assuntos Gerais: 

 Informes sobre a situação atual do combate à pandemia do Covid-19 
no município de Chapecó; 

 Debate sobre aumento da contribuição dos municípios , bem como 
reposição salarial aos técnicos da Associação, em função que estes 
não tiveram aumento desde o ano de 2018; 

 Estudo sobre uma nova sede unificada para as entidades: AMOSC, 
CIS-AMOSC e CIDEMA; 

 Prefeito Jorge Comunello de Formosa do Sul, solicitou que o Secretário 
Executivo organizasse um cerimonial conjunto para posse nas Juntas 
de Serviço Militar, cumprindo protocolo devido a Pandemia do Covid-
19. 

 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA nº 365, realizada em 10 de maio de 2021, no 
auditório da Amosc, com os seguintes assuntos:  
 

1. Abertura da Assembléia Geral Ordinária da AMOSC pelo Prefeito Paial e 
Presidente da Amosc, Névio Antônio Mortari; 

2. Apresentação do vídeo Institucional realizado no final de 2020 para 
prestação de contas dos gestores anteriores; 

3. Tenente Claudimir Cardoso da Polícia Militar, realizou a posse dos 
prefeitos presentes como Presidentes da Junta do Serviço Militar de seus 



municípios, através de um juramento em conjunto e assinatura individual 
nos termos de posse; 

4. Senhores Jonas Wilpert – Gerente Geral de Agência da Caixa e Thiago 
Southir – Gerente da Superintendência de Governo de Chapecó, ambos 
representantes da Caixa Econômica Federal informaram sobre 
possibilidades de financiamento aos municípios e Associaçôes 
Hospitalares municipais vinculadas ao Sistema Único de Saúde – SUS; 

5. Gerente Regional da Epagri, Senhor roberson Fernando Grassi, fez um 
alerta sobre a situação da estiagem na região oeste do estado, 
apresentando estudo realizado; 

6. Diretor Técnico da Amosc – Senhor Jorge César Drews, fez apresentação 
do setor de engenharia, informando das demandas e necessidades; 

7. Aprovação da compra de novos equipamentos para os setores de 
engenharia, arquitetura e agrimensura, bem como novas contratações; 

8. Solicitação de pesquisa sobre cargos e salários dos engenheiro e 
arquitetos afim de balizar a realização de plano de cargos e salários para a 
entidade; 

9. Apresentação de previsão mensal e situação financeira da Amosc, e 
proposta de ajuste da contribuição com base no INPC 6,94% (seis vírgula 
noventa e quatro porcento), uma vez que não houve alteração da 
contribuição em 2019; 

10. Aumento aprovado, porém foi sugerido pelo Prefeito de Formosa do Sul 
Senhor Jorge Comunello a apresentação de um plano de investimentos 
para criação de um caixa para futuros investimento, este foi reforçado pelo  
Prefeito Mario Afonso woitexem, Prefeito de Pinhalzinho. 

11. Reajuste dos funcionários aprovado, pois também não teve aumento em 
2020, porém baseado no IPCA dos últimos doze meses. 
  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA nº 366, realizada em 05 de Julho de 2021, no 
Camping em Linha Volta Grande, no município de Pinhalzinho com os 
seguintes assuntos:  
 

1. Abertura da Assembléia Geral Ordinária da AMOSC pelo Prefeito Paial e 
Presidente da Amosc, Névio Antônio Mortari; 

2. Decisões em conjunto que são de suma importância, solicita ao Setor 
Jurídico da Amosc analisar e se manifestar sobre o reajuste da 
contribuição para a Associação; 

3. Resolução revogando o aumento dos salários dos funcionários da Amosc; 
4. Referente ao Instituto SAGA, realizar auditoria, e fazer rescisões dos 

contratos em função de decisões internas procedidas naquela Instituição, 
contratando novos profissionais, sendo que os serviços prestados terão 
continuidade e não serão prejudicados; 

5. Substituição de funcionários da Amosc; 
6. Alguns Prefeitos citam, a contratação da Profissional  Contadora e 

Especialista em Contabilidade e Gestão Pública, Srª Angelita de Couto; 
7. Debate sobre alguns setores da Amosc, a exemplo da Engenharia citam a 

demora na entrega de projetos, a necessidade de mais agilidade e a 
aprovação de novos profissionais para auxiliarem nessas demandas, 
referente ao setor Juridico salientam a falta de suporte, alertando que os 
pareceres são muito importante; 



8. Prefeitos ressaltam a importância da Associação AMOSC, e que esta é 
referência para os municípios, parabenizam a inciativa de reunir todos os 
Prefeitos bem como tomas decisões em conjunto. 

9. Prefeito de Formosa do Sul saliente as dificuldades do Secretário 
Executivo Srº Morciel em administrar a instituição devido ao acumulo de 
funções, pois é Diretor Executivo do Consórcio Cidema que também 
demanda muito tempo, para atividades tanto internas quando externas.  

10. Contratação do novo Secretário Executivo, tem que ser uma escolha com 
cautela; 

11. Prefeito de São Carlos, Srº Rudi Miguel Sander, informa sobre a situação 
do Mercado Público Regional, que os boxes já foram devolvidos ao 
Cidema e solicita aos municípios quem gostaria de retomar seu box para 
comercialização, onde somente Cordilheira Alta, Caxambu do Sul, 
Guatambu e Chapecó manifestaram interesse, dessa forma Chapecó 
permanece como está e que esses municípios precisam assinar o 
Contrato de Rateio com o Cidema, informa ainda que o espaço ficará 
único e exclusivamente para esses municípios. 

12. Outro ponto debatido foi a terceirização do setor de engenharia, pois a 
mesma precisa de uma reformulação, porque conta apenas com apenas 
04 (quatro) engenheiros e 01 (um) arquiteto; 

13. Sobre conceder o licenciamento ambiental ressalta as particularidades de 
cada município, mas que o Consórcio Cidema poderia ficar com essa 
atribuição; 

14. Outos assuntos: 
 chegada dos imigrantes que está cada vez maior 
 avaliação dos municípios em relação à educação, contabilidade, 

recursos humanos e engenharia 
 instituição tem que melhorar a localização 
 municípios estão recebendo a visita do CREA e que estes estão 

exigindo um responsável técnico 
 Visita do CREA  nos municípios exigindo Responsável Técnico; 

 
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA nº 367, realizada em 09 de Setembro de 
2021, no auditório da Amosc, com os seguintes assuntos: 
  

1. Abertura da Assembléia Geral Ordinária da AMOSC pelo Prefeito Paial e 
Presidente da Amosc, Névio Antônio Mortari; 

2. Leitura da Ata Anteiror que teve aprovação unanime; 
3. Apresentação para todos os Prefeitos presentes, Sr. Celso Galante novo 

Secretário Executivo da AMOSC; 
4. Agradecimentos ao Senhor Morciel, ressaltando seu esforço e empenho 

enquanto esteve a frente da Secretária Executiva durante o processo de 
reestruturação da AMOSC; 

5. Diretor da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, 
apresentou detalhes do novo marco legal do Saneamento Básico, 
instituído pela Lei Federal 14.026/2020, bem como detalhes que precisam 
da atenção dos Municípios; a lei estabelece que 90% do esgoto deve ser 
tratado e destacou o trabalho realizado em parceria entre  CIDEMA e ARIS 
chamado TRATASAN, já aplicado em todos os Municípios da AMOSC, 



ainda foi esclarecido sobre as divisões das regiões metropolitanas no 
estado e da criação das Unidades Regionais de Saneamento – URS; 

6. Diretor da ARIS, Sr. Adir Faccio fez a entrega oficial dos relatórios do 
TRATASAN para os Municípios de Nova Itaberaba, Formosa do Sul, Nova 
Erechim e Santiago do Sul; 

7. Prefeito Delir Cassaro de Coronel Freitas, explanou sobre uma  proposta 
da empresa AMPNEUS, do Sr. Airton Mafessoni, que apresentou um 
projeto de reciclagem de pneus, ao qual solicita o apoio dos Prefeitos com 
a instalação de ecopontos para captação de pneus usados, que seriam 
captados pela empresa e destinados à reciclagem; 

8. Presidente Névio informou aos presentes sobre sua participação em 
reunião de Presidentes de Associações de Municípios em Brasília, onde 
foi discutido temas como o Projeto de Lei para regulamentação das áreas 
de Preservação pelos Municípios e sobre a continuidade no recebimento 
do 1% adicional do FPM pelos Municípios, bem como a luta pela 
continuidade e aumento do fundo; 

9. Diretor Técnico Jorge César Drews fez uma explanação sobre o estudo 
para terceirização de projetos de Engenharia e Arquitetura, solicitado pelos 
Prefeitos em reunião anterior. O estudo apresentado demonstrou a 
inviabilidade da terceirização nos moldes necessários. 

10. O Secretário Celso Galante, sugeriu apresentou duas propostas como 
uma boa solução: ampliação da equipe e credenciamento de profissionais 
a partir de tabela de impacto financeiro a ser elaborada. Ficou aprovado o 
aumento da equipe técnica da engenharia/arquitetura e o credenciamento 
de profissionais terceirizados para contratações pontuais; 

11. conscientização de servidores municipais quanto à imunização contra o 
covid-19.O Assessor Jurídico Luiz Júnior Peruzzolo relatou que através de 
decreto, pode-se gerar a obrigatoriedade da vacinação e aplicar as 
penalidades aos servidores que se recusam a tomar a vacina ou mesmo 
usar a máscara; 

12.  O Secretário Executivo Celso Galante relatou sua experiência profissional 
aos Prefeitos presentes, colocando-se à disposição e agradecendo à 
confiança em seu nome para a Secretaria da entidade; 

13. O Secretário Executivo Celso Galante, apresentou propostas de 
capacitações que estão sendo idealizadas para os Prefeitos e servidores 
públicos, como e-Social, nova lei de Licitações, novo FUNDEB, Lei Geral 
de Proteção de Dados e aproximação com Tribunal de Contas do Estado e 
Ministério Público, para manutenção do alinhamento sobre as novas leis 
que estão entrando em vigor. 

14.  O Secretário comentou ainda sobre procedimentos internos na AMOSC 
de ajustes como aquisição do sistema de registro de ponto, troca de plano 
de internet, atualização das representações e dos colegiados, controles de 
veículos, dentre outros; 

15. Relato referente as dificuldades no atendimento a demandas dos 
municípios em função das saídas dos profissionais das áreas de Recursos 
Humanos, Contabilidade e Controle Interno e a necessidade imediata de 
contratação para o Setor de Recursos Humanos que foi aprovado pelos 
presentes.  

16. Um breve histórico foi mencionado pelo Prefeito Mario Afonso Woitexam 
sobre problemas existentes na associação desde o ano de 2017, e frisou 
sobre a necessidade do papel mais político do Secretário Executivo, uma 
vez que é necessária maior articulação com os órgãos do governo; 



17.  Mencionou dificuldades com situações que considera abuso do poder 
judiciário e solicitou manifestação da entidade junto à FECAM para que 
esta posicione-se em defesa dos Municípios para evitar estes abusos e 
harmonia dos poderes; 

18. O Secretário comentou ainda da importância da apresentação aos 
Prefeitos em uma próxima assembleia da equipe de técnicos da AMOSC e 
suas atribuições, visto que esta prática não ocorreu para os novos 
gestores, em função da pandemia; 

19. Presidente Névio reforçou que as mudanças ocorridas na AMOSC foram 
necessárias e que já surtiram efeito para os Municípios e acredita que a 
tendência é melhorar a cada dia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


