
ASSEMBLÉIA GERÁI ORDINARIA DA AMEOSC - ASSOCIAçÃO DOS MUNICIPIOS DO
EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA.

ATA Ng O8/2O19 DE 11 (ONZE) DE OUTUBRO DE 2019.

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove às 18h00min (dezoito) horas na
sala de aula do SENAI, no Complexo da Oktoberfes! Municipio de Itapiranga, reuniram-se
para Assembleia Geral Ordinária da AMEOSC os senhores Prefeitos dos MunicÍpios de
ANCHIETA Prefeito Ivan Canzi e Vereador Leandro Rosa, BANDEIRANTE Prefeito Celso
Biegelmeier, BELMONTE Prefeito Genésio Bressiani, DESCANS0 Secreüário Paulo Lauxen,
GUARACIABA Prefeito Roque Meneghini, GUARUfÁ DO SUt Prefeito Claudio Junior
Weschenfeldel IPORÃ DO OESTE Prefeito Lúcio Mallmann, ITAPIRANGA Prefeito jorge
Welter e Secretario da Saúde Davino Rauber, MONDAí Cice Prefeito Alzir Slaviero,
PARAÍSO Prefeito Valdecir Casagrande, PRINCESA Prefeito Edilson Volkweis, SANTA
HELENA Prefeito Luiz Gluik SÂO JOÃo Do oESTE Prefeito Fernando Bisigo, SÂo losÉ DO

CEDRO Vice Prefeito losé de Conto e Secretário de Planejamento Douglas Patel, SÂO

MIGUET DO OESTE Prefeito Wilson Treüsan, TUNÁPOLIS Prefeito Renato Paulata,
Secretário Executivo da AMEOSC Airton Fontana, Deputado Federal Celso Maldaner,
Deputados Estaduais Mauro de Nadal, Mauricio Eskudelark Marcos Vieira, Assessor
Parlamentar do Deputado Fabiano da Luz Dilair Menin e Assessor Parlamentar Fabiano
Boff, o Presidente da AMEOSC, Prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan deu as

boas-vindas aos presentes, saudou e parabenizou o Prefeito Jorge e o Município de
Itapiranga pela realização da 41a oktoberfest, e na sequencia apresentou a pauta da
reunião. Com a presença dos Deputados Celso Maldaner, Marcos Vieira, Mauricio e
Eskudelark e Mauro de Nadal, o presidente passou a palavra inicialmente aos deputados
que inicialmente o Deputado Celso Maldaner dirigiu a palavra, destacando a importância
das assembleias dos prefeitos e parabenizou o município de ltapiranga pela realização da
oktoberfest, na sequencia o Deputado relatou a dificuldade de prever orçamento na LDO
para as obras de revitalização e ampliação das obras das BRs 163, 158 e 282. Relatou que
esüá preocupado com a sequenciadas obras conforme licitação realizada e a falta de

orçamento para suas construções. Na mesma linha falaram os demais deputados. Onde o
Deputado Marcos Vieira afirmou que nossa região que é grande produtora de alimentos
não pode ficar com as atuais rodovioas estaduais e federais, é preciso ações que garantam
uma melhor infuaestrutura. O deputado Mauro de lNdal também destacou as articulações
que vem fazendo com a empresa Cbrasa e o Ministério do MAPA para viabilizar a

retomada dos serviços de recolha das carcaças de animais mortos, onde existe a

possibilidade de retomar os üabalhos nos próximos meses. O Deputado Mauricio
parabenizou a união dos municípios da ameosc para a busca de soluções para seus
problemas e que se colocou a disposição para a busca de ajuda nas devidas necessidades.
Em ato continuo o Presidente destacou as audiências realizadas durante a semana em
Florianópolis em prol das necessidades regionais. No IMA sobre os licenciamentos
ambientais, no DNIT sobre a situação precária das Rodovias entre outros. Na sequencia o
presidente passou a palavra ao coordenador do Congresso de municípios que acontece
dias 13 e 14 de novembro. O Prefeito Claudio de Guarujá, que passou a relatar que o
congresso já tem programação confirmada conforme deliberações dos prefeitos, com
palestras e palestrantes, bem como as receitâs para custear a despesas, relata que
praticamente as despesas será pagas com os recursos dos apoladores. O c ador
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ainda informou aos prefeitos que estão abertas as inscrições para os municípios fazerem
suas inscrições no site da ameosc das boas práticas
em saúde e educação, da mesma forma os prefeitos que queiram relatar dificuldade

jurídicas encontradas na administração que sejam relatadas no dia do congresso na tarde
do dia 13 de novembro após a exposições dos palestrantes. Na sequencia o presidente
passou a palavra ao prefeito Jorge Welter que também é segundo vice presidente da
FECAM para relatar alguns pontos do congresso da FECAM que ocorreu no mês de
setembro em Florianópolis. Com a palavra o Prefeito rorge informou que estaria passando
aos prefeitos um resumo do que foi o congresso. Porem destacou o sucesso do mesmo,
relatando os importantes temas abordados e as pautas reivindicatórias da FECAM e da
CNM junto ao Governo Federal. Sotrre o ponto de pauta do TFD-serviços de oncologia em
Cascavel, o Prefeito Renato Paulata de Tunapolis relatou sua preocupação sobre os
encaminhamentos fora do Estado, onde a demanda para Cascavel vem crescendo
consideravelmente, pela oferta e qualidade dos serviços. O risco segundo o prefeito com
segurança no transito é relativo. Neste sentido o coordenador do colegiado de saúde,
Davino Rauber também relatou as reflexões e considerações dos demais secretários sobre
estes encaminhamentos, onde cascavel tem ótima estrutura de trabalho, que recebem
recursos pela produção enquanto nos hospitais de Chapeco e São Miguel do Oeste além
da falta de alguns serviços (radioterapia) e falta de espaços e lentidão dos
encaminhamentos de Chapeco se justificam os encaminhamentos a lcascavel mas que
preocupa com a segurança sim. Os prefeitos relataram aos deputados que solicitaram ao
governo do estado recursos para ampliar os seryiços no Hospital regional de são Miguel
para evitar estes transtornos. Em ato continuo o Prefeito Claudio de Guarujá relatou a
necessidade de ações conjuntas para o destino e tratamento de resíduos de saneamento
básico. Relatou que é preciso ações coletivas de investimentos para o devido tratamento,
conforme legislação ambiental e necessidades de cada município, especialmente aos
municípios abaixo de 1.5 mil habitantes. Assim sendo o presidente Wilson sugeriu de
organizar uma coordenação para tratar deste assunto. Assim sendo, os prefeitos Claudio
Weschenfelder, Ivan Canzi, Sadi Bonamigo, Presidente Wilson juntamente com
representante do Ministério Público e Casan, ficou formada uma representação para
organizar encaminhamentos sobre o tratamento de resíduos. Sobre o item da pauta da
construção da ponte sobre o Rio Uruguai em ltapiranga, foi sugerido pelos Prefeito
Wilson, Fernando e forge que representam a Ameosc na coordenação junto com a
associação Amuceleiro do RS, para a próxima assembleia, uma vez que estão sendo
realizados encaminhamentos de organização de orçamento e custos do projeto. Não
havendo mais nada a discutir o Presidente Wilson Trevisan agradeceu a presença de
todos, destacando a importância da participação dos presentes e dos encaminhamentos
adotados para o fortalecimento dos municípios associados, que passou a palavra ao
Prefeito Jorge que reforçou o convite para prestigiar a abertura da Oktober e agradeceu a
p refeitos, secretários, primeiras damas e deputados presentes. Assim eu

a, lavre presente Ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos
n resen ça em anexo.

WILSON TREVI
Prefeito de Sâo Miguel do Oeste
Presidente da AMEOSC

o Executivo da Ámeosc
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