
 
                             

   ATA 441 de 02 de abril de 2019. 
 
 
 
AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada 
na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado 
de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82.  
No dia 02 de abril de 2019, reuniram-se às 08:30 horas, no Auditório da 
AMMOC, os (as) seguintes Prefeitos (as) dos municípios associados para 
Assembleia Geral Ordinária, conforme lista de presença: Capinzal – Nilvo 
Dorini, Catanduvas pelo prefeito em exercício Paulo Fuga; Erval Velho - 
Walter Kucher Junior; Herval D’ Oeste – Americo Lorini; Ibicaré - 
Gianfranco Volpato; Joaçaba – Dioclésio Ragnini; Lacerdópolis - Sérgio 
Luiz Calegari; Luzerna – Moisés Diersmann; Treze Tílias – Mauro Dresch, 
Vargem Bonita – Melania Aparecida Roman Meneghini e Ouro por seu 
representante. O Presidente Gianfranco Volpato e o secretário executivo 
da AMMOC, Denir Zulian, cumprimentaram a todos e deram início ao 
seguinte assunto, Comissão de Licitação da AMMOC, devido de que a 
Associação vem se adequando para que todas as aquisições e compras 
sejam feitas através de processo de licitação, assim, amparada 
juridicamente faz-se necessário montar uma comissão de licitação e 
pregoeiros, sendo esses, servidores efetivos dos municípios associados 
para os devidos processos licitatórios, podendo haver um rodizio de 
servidores a cada ano, aberta a discussão, colocou-se os nomes dos 
seguintes servidores do Município de Ibicaré, Sr. Elcio Melere, o qual será 
designado como Presidente da Comissão, do Município de Catanduvas o 
Sr. Leandro Guerra e do Município de Herval D’ Oeste, Sr. Rubens Correia, 
onde será feita a documentação necessária  para o andamento dos devidos 
processos licitatórios. Em seguida, o Presidente relatou seu encontro com 
o Governador do Estado, onde explicou para os demais prefeitos, que com 
o fechamento das ADR’s, sugeriu-se que dois funcionários do Estado, 
usariam a estrutura da AMMOC para que deem andamentos aos convênios 
que eram feitos pela ADR. Dando sequência a pauta, o Secretário Executivo 
da AMMOC mostrou um relatório fotográfico da Malha Rodoviária Estadual 
da Região da AMMOC, o qual será entregue em mãos ao Governador no dia 
04 de abril em Florianópolis. Com a palavra ainda, o Secretário relatou que 
em conversa com a Promotora de Justiça, Dra. Marcia sobre as licenças 
ambientais, o qual a mesma disse que é possível fazer os procedimentos 
de apoio técnico pela Associação, ficou agendado em uma próxima reunião 
com a presença da Promotora para possíveis discussões. Em seguida, 
contou-se com a presença do Sr. Michel da FECAM, o qual explanou sobre 
a Lei nº 13.460/2017 que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos 
direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública (Carta 
de Serviços). A Carta de Serviços é um documento cujo objetivo é informar 
o usuário sobre os serviços prestados pela administração pública 
(municipal, estadual e federal), as formas de acesso a esses serviços e 
seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. De 
acordo com a lei, usuário é considerada toda pessoa física ou jurídica que 
se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público. O 
Município deverá normatizar a operacionalização do sistema através de 
Regulamento específico que disporá sobre a Carta de Serviços ao Usuário. 
Com vistas ao cumprimento da legislação, informou que o lançamento de 
todas as atualizações está prevista para a primeira semana de maio de 
2019, sendo que a adesão dessa ferramenta será de forma gratuita aos 



municípios e demais entidades municipalistas do estado. Em seguida 
contamos com a presença do Sr. Adair Flamia – Coordenador Regional da 
Defesa Civil de Joaçaba, o qual entregou aos prefeitos presentes um 
modelo de minuta de ajuda mútua, a qual possibilita ajuda aos municípios 
em situação de emergência. O secretário executivo pediu a palavra e abriu 
a discussão sobre o reajuste dos salários dos funcionários da AMMOC, o 
qual ficou definido o reajuste do INPC + 1% neste mês de abril do presente 
ano. Nada mais havendo, o Presidente da AMMOC, encerrou a reunião e 
pediu que lavrasse esta ata, agradecendo a presença de todos.        

PRESIDENTE: ___________________ GIANFRANCO VOLPATO 


