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Aos cinco dias do mês de setembto de dois mil e dezenove às 17:00 (dezessete) horas no
Pavilhão de Eventos do Parque da Feira Municipal de Iporã do Oeste, reuniram-se para

Âssembleia Geral Ordináú da AI'{EOSC os senhores Ptefeitos dos Municípios de

ÂNCHIETA Prefeito lvan Canzi e Vice Prefeito Vilmar Piovesani, BANDEIRÂNTE
Prefeito Celso Bieçlmeier, BÁRRÁ BONITA Prefeito Moacir Piroca, BEIÀ'fONTE
Prefeito Genésio Btessian! DESCÂNSO Secretários Citlei Zimermann Gobi, Marise

Giombelli eJosemari Leal, GUÂRÂCIABA Vice Prefeito Vandecir Dongon, IPORÀ DO
OFISTE Préfeito Lucio Mallmann, ITÂPIRÂNGA Prefeito Jorç Welter, MONDÂÍ
Prefeito Valdt Rubert, PRINCESA Secreario Claudinei Morsch, PÂIÀLA SOL{,
Sccretaria Carla I lachmann, SÂNTÂ lIEl,ENÂ Prefeito Luiz Gluitz, SÀO iOÃO DO
OH,STE Prefeito Fernando Bisgo, SÃOJOSE DO CEDRO Vice PrefeitoJosé de Conto,

SÃO NtrGUEL DO OESTE Prefeito Wilson Trevisan, TUNÂPOLIS Prefeito Renato

Paulata, Dtetor Geral da ÂRIS Ádir Faccio, Engenheiro Sanitarista da ARIS Willàn
Arenhardt, Diretor do IBGE Claudio Junior, Secretário Executivo cla AMEOSC Àirton
Fontana, Âssessora Juídica da AMEOSC Edina Grasiela Tremea Spironello, Secretária

Executiva do CONDER Jussara Salete Reguratto. Iniciando a reunüo, o Presidente da

ÂMEOSC, Prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson 'freusan deu as boa^s-vilda-s aos

presentes e concedeu à púavn ao prefeito anfitrião Lúcio Malmann que agradeceu à

presençâ de todos e discorreu sobre a feira taliztda pelo município de Iporã do Oeste.

Àdentrando na pauta da Assembleia o primeiro assuÍlto a ser abordado foi sobre a

apreseotação dos relatórios do Traasan efetuado pela ÁRIS tendo para tanto se

pronunciado o Sr. Âdir Faccio e o Prefeito de São João do Oeste, Fernando Bisigo'

representando o presidente da ÂRIS tendo os mesmo se manifestado em relação ao

Programa Tratasan desenvolüdo em parceria com o CONDER e seus encaminhamentos

e desdobramentos. Âpós foi ralllza'da a entÍega dos respectivos diagrósticos para os

municípios de Guaracàba, Belmonte, Ânchieta, Descanso, Tunápolis e Princesa. F.m

seguida, pâssou-se para o ptóximo item da Pauta sendo os encaminhamentos para o
recenseamento populacional do ano de 2020 a set rc izado pelo IBGE. Sobre o assunto,

manifestou-se o funcionário do IBGE, Sr. Cláudio que discorreu asseverando que os

trabalhos de teceaseamento são extemamente técdcos, que gerÀm um histódco migratóritr

e histónco vegetativo: nascimento/óbitos da região, que será realizada uma reunião em cada

município pata discuú assuntos relacionados ao senso de 2020, no aÍã de esclarecer

dúvidas, fonnas de atuação e metodologia de tabalho. Informou que as coletas de dados

iniciarão em agosto de 2020 e que haverá um ponto de coleta ern cada município. Outro
item da pauta que foi abordado diz respeito aos serviços de radiologra e LITI Neonatal no

l{ospial Regional de São M4pel do Oeste. Sobre os assunto houve a manifestaÉo de

vários prefeitos ressaltando as dificuldades de atendimentos na unidade hospitalar em vista

na inexistência de sen iços de radiologia e UTI Neotatal. Nesse sentido delibetou-se que

scrá formalizado documeÍrto expondo essa situa@o e a indignação dos prefeitos da região



soücitando a implanação dos serviços de radiologia e UTI N eonatal no Hospital Regonal
de São Miguel do Oeste a ser encaminhado à Assemblera Legr-slativa e a Secrearia de Esado
da Saúde. Em seguida discutiu-se sobre a programação pÍovisória do 2" Conggesso de

NÍunicípios da Ameosc tendo se manifestado o Secrerário Flxecutivo da Ameosc Airton
Fontana expondo sobre os encaminhamentos realizados pela Comissão do Congresso, dos

temas que jâ Íotam definidos, além de contatos e coÍrtÍatos iá formalizados com

palestrantes. Posteriormente, deliberou-se sobre o CongÍesso Estadual dos Municípios
organizados pela trECAM e que seá realizado durante os dias 24 a 26 de setembro, teldo
o prefeito Jorç W'elter presidente de Itapiranga e representante da IiFICA-M se manifesado
expondo aos presentes os temas e painéis que serão tratados no evento. Dando sequência

foram apresentados alguns informes do CONDER tendo feito uso da palavra o presidente

do Consóroo, Prefeito de Belmonte Genésio Bressiani informando que sobre o proleto da

usina de asfalto o mesmo enconm-se suspenso para anfise de recursos, tendo sido

deüberado acerca da necessidade de se constituir comissão pata analisar e decidir a forma
de utilização dos recursos a serem liberados e, ato continuo, referida comissão foi
constituída e aclamados os nomes do Ptesidente e Vice Ptesidente do Condet, Genésio

Bressiani e Atrtonio Plinio de Castro e Silva e do Presidente da Âmeosc Wilson Trevlsam

parzr comporem a Comissão. Na oportunidade ta:mbém foram repassadas aos preseÍrtes

informações sobre os Programas de Licenciamento Âmbiental e Recuperar que estão sefldo

implantados e executados pelo consórcio. Encerados os assuntos da pauta de convocaçào,

fez uso da palavrÂ o Deputado Estadual Mauricio Eskudlark e, não havendo mais nada a

discutir o Presidente §Tilson Trevisan agradeceu a presença de todos, desacando a

importância da participação dos presentes e dos encaminhamentos adotados para o

fortalecimento dos municípios associados. Âssim eu Edina Grasiela Tremez Spironello,

lawei a presente Â4, que lzi
lista de presença em anexo.

assinada por lnún Presidente e pelos demais, conforme

LSON TREVI
Prefeito de São Miguel do Oeste

Presidente da AMEOSC

v
.\

ÉD NA GRÁSIE ONELLO
oÂB C2

Assessora Jurídica da ÂMEOSC
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