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ASSOCIÁÇÂO DOS

ATA Ne 06/2019 DE 16 (DEZESSEIS) Df, SETEMBRO DE 2019.
Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove às 16:00 (onze) horas no
auditório da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC
reuniram-se para Assembleia Geral ExtraordiniáLria da AMEOSC os senhores Prefeitos dos
Municípios de ANCHIETA Vice Prefeito Vilmar Piorezan e secre!ário Carlos Antonietti,
BANDEIRANTE Prefeito Celso Biegelmeier e coordenadora defesa ciül Paula Stringhini,
BARRA BONITA Prefeito Moacir Piroca e coordenador defesa ciül Agnaldo Derez,
BELMONTE Vice Prefeito Cleomar Pisoni, DIONISIO CERQUIEIRA SECRETRAIO Ederson
Schaukel, DESCANSO Secreúrios Paulo Lauxen, Marlise Lovatel e Elcio, GUARACIABA
Agente da defesa civil Stanislau Celle, GUARUIÁ D0 SUL Prefeito Claudio funior
Weschenfelder, e Secreüírio |úlio Dala Flora, IPORÃ DO OESTE Prefeito Lúcio Mallmann,
PARAÍSO Prefeito Valdecir Casagrande e agente da defesa civil Daniela Bondan, PALMA
SOLA Coordenador da defesa civil Douglas Ribeiro, SANTA HELENA Vice Prefeito
Ademilson Dalmolin e coordenadora da defesa civil Ildo José Cardoso, SÂ0 IOSÉ DO
CEDRO Vice Prefeito losé de Conto, secretario Pedrinho Casarin, SÃO MIGUEL DO OESTE
Prefeito Wilson Trevisan, vice prefeito Alfredo Spier e agente da defesa civil leferson Dias,
TUNÁPOLIS Prefeito Renato Paulata, üce prefeito Aquiles Banberg e secretario Pedro
Baungratz, Gerente Regional da Defesa Civil Capitao Fabiano Cesar Galeazzi, Secreúrio
Executivo da AMEOSC Airton Fontana, assessor de imprensa Ivan Anzolin, o Presidente
da AMEOSC, Prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Treüsan deu as boas-vindas aos
presentes e adentrando na pauta da Assembleia da AMEOSC o primeiro assunto a ser
abordado foi sobre a estiagem que assola a região do extremo oeste. O presidente relatou
inicialmente a situação precária de São Miguel do 0este, que após relatório realizado no
município, constata-se a precariedade de agua principalmente para o cultivo da
agricultura. Na sequência ouvindo o relato dos presentes, conclui-se que com exceção de
alguns municípios, citando o município de São foao do Oeste que já decertou situação de
emergência, pois estão transportando mais de 400 mil litros de agua por dia, na maioria
dos municípios será aguardado mais alguns dias para avaliar o comportamento das
chuvas para uma possível decisão de decretar situação de emergência. Também é
unanime que os prejuízos com as atividades agropecuárias estão aumentando, somente
na atividade do leite a queda de produção estiá na média em 20o/o, com tendêncla de
aumento, Neste sentido deliberou-se em assembleia o encaminhamento de expediente,
para solicitar ao Governo do Estado de Santa Catarina o apoio em três prioridades, sendo:
Apoio financeiro para abastecimento de água; Disponibilização de cisternas para
armazenamento de água; Criar um programa para perfuração de poços artesianos com
canalização de água no interior. Em ato continuo seguindo pauta da assembleia, o
presidente destacou a situação precária das Rodovias 282 e 163, que após consulta
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encaminhamentos realizados pela Associação ACI de Chapeco, existe a possibilidade de
paralisar as obras de recuperação e ampliação da Rodovia 282 trecho São Miguel do Oeste
a Chapeco pela falta de recursos e previsão orçamenüíria, da mesma forma com a BR 163,
que não consta recursos no orçamen to a
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Transportes para agilizar o orçamento, ponderando que não seja de emendas individuais
e sim no próprio orçamento do DINIT. Na sequência foí abordado o assunto das zooneses
de tuberculose e brucelose pelo prefeito Claudio de Guarujá do Sul, destacando que existe
um crescente número de propriedades que estiÍo infectadas pela doença e que é preciso
ações conjuntas para auxiliar os produtores na prevenção da doença e erradicação da
mesma. Lembrando que o secretário de estado vai estâr no dia 20 de setembro em
Chapeco, solicitou-se que a região esteja presente na atividade, levando da ameosc um
documento que solicite do estado apoio para certificar as propriedades, contribuindo com
parte das despesas dos exames, lembrando ainda que é preciso rever os critérios para
vacinação preventiva da zoonose da brucelose. Também na sequencia o presidente
abordou as prioridades da região da Ameosc para enviar ao governo do estado, que
segundo solicitação é para a região enviar as três principais prioridades, ficando aprovado
por todos, após análise na agenda eletrônica dos prefeitos as prioridades: 1. Ampliação do
Hospital Regional, visando a ampliação de leitos de UTI, implantação de UTI neonatal e
serviços de Radiologia; 2. Ampliação e adequação do Aeroporto Regional de São Miguel
do Oeste (Hélio Wassum), objetivando a implantação de linhas regulares.3. Construção
da Rodovia da Fronteira, ligando Itapiranga a Dionísio Cerqueira- Rodovia 070.
Paúmentação asfáltica no trecho da SC 283 - Mondai a ltapiranga. Estadualizagão da
Rodovia entre São josé do Cedro a Palma Sola; Pavimentação asfáltica trecho de ltapiranga
a Tunápolis. O presidente solicitou a secretaria execuüva que fosse redigido os devidos
oficios para serem encaminhados aos órgãos competentes sobre as devidas matérias
deliberadas. Nos assuntos gerais, ainda o prefeito Claudio destacou que em contato com a
caixa econômica federal, após solicitação de um longo tempo, a mesma tem acordado com
o governo federal nas tratativas de realizar a gestão dos convênios com os municípios.
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. Assim eu Airton Fontana,
lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais, conforme
lista de presença em anexo.

WILSON TREVISAN
Prefeito de Sâo Miguel do Oeste
Presidente da AMEOSC
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